
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะจ�างเหมาประกอบและบริการอาหารผู�ป�วย ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
ตั้งแต)วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ รวม ๑๒ เดือน 

 

๑.  ความเป2นมา 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู� ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี กรมการแพทย" กระทรวง

สาธารณสุข ได�รับงบประมาณในการจ�างเหมาประกอบและบริการอาหารผู�ป-วย จํานวน ๓ ม้ือ ต�อวัน 
งบประมาณท่ีได�รับเป2นเงินงบประมาณและเงินบํารุงประจํา ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 

๒.  วัตถุประสงค4 
เพ่ือสรรหาผู�รับจ�าง ท่ีมีคุณสมบัติ และความพร�อมในการดําเนินงานจ�างเหมาประกอบและบริการ

อาหารผู�ป-วย ตามมาตรฐานท่ีกลุ�มงานโภชนศาสตร" ของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติ
บรมราชชนนีกําหนด ระยะเวลาการจ�างต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ รวม                  
๑๒ เดือน กําหนดวงเงินราคากลางในการดําเนินการประมาณ ๑๘,๕๖๖,๗๐๐.- บาท (สิบแปดล�านห�าแสน      
หกหม่ืนหกพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน) โดยประมาณจํานวน ดังนี้ 

๒.๑  อาหารผู�ป-วยสามัญ จํานวน ๔๘๐ รายต�อวัน จํานวน ๓๖๖ วัน อัตราวันละ ๑๐๐.- บาทต�อราย                                     
ในวงเงิน ๑๗,๕๖๘,๐๐๐.- บาท (สิบเจ็ดล�านห�าแสนหกหม่ืนแปดพันบาทถ�วน) 
 ๒.๒  อาหารผู�ป-วยพิเศษ จํานวน ๒๐ รายต�อวัน จํานวน ๓๖๖ วัน อัตราวันละ ๑๓๕.- บาทต�อราย           
ในวงเงิน ๙๘๘,๒๐๐.- บาท (เก�าแสนแปดหม่ืนแปดพันสองร�อยบาทถ�วน) 
 ๒.๓  อาหารผู�ป-วยต�างชาติ จํานวน ๖ รายต�อป3  เข�ารับการรักษารายละประมาณ ๗ วัน                          
อัตราวันละ ๒๕๐.- บาทต�อราย ในวงเงิน ๑๐,๕๐๐.- บาท (หนึ่งหม่ืนห�าร�อยบาทถ�วน) 

 

๓.  ผู�ย่ืนข�อเสนอจะต�องมีคุณสมบัติเพ่ิมเติม ดังนี้ 
          3.๑ ผู�ยื่นข�อเสนอต�องมีผลงานรับจ�างประเภทเดียวกันกับงานท่ีประกวดราคาจ�าง ในวงเงินไม%น�อยกว%า 
๘,๕00,000.-บาท (แปดล�านห�าแสนบาทถ�วน) และเป0นผลงานท่ีเป0นคู%สัญญาโดยตรงกับหน%วยงานของรัฐ   
หรือหน%วยงานเอกชนท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนีเชื่อถือ 

 

๔.  ข�อกําหนดของการดําเนินงาน 
๔.๑  ผู�รับจ�างต�องจัดให�มีนักโภชนาการ หรือนักกําหนดอาหาร ท่ีมีวุฒิทางการศึกษาระดับปริญญาตรี

สาขาโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร วิทยาศาสตร"การอาหาร อาหารและโภชนาการ โภชนาการชุมชน  
หรือสาขาท่ีเก่ียวข�อง อย�างน�อย ๑ คนต�อวัน ปฏิบัติงานประจําอยู�ตลอดเวลา 

๔.๒  ผู�รับจ�างต�องจัดให�มีพนักงานหรือลูกจ�าง ท่ีมีความรู� ทักษะ สามารถเตรียมการประกอบอาหาร
ตามหลักโภชนาการและหลักสุขาภิบาลอาหาร(ตามเอกสารแนบท่ี ๑ และเอกสารแนบท่ี ๒ ) และบริการจัดส�ง
อาหารท่ีหอผู�ป-วย พร�อมเป2นผู�มีมารยาทและพฤติกรรมบริการท่ีดีอย�างน�อย ๑๓ คนต�อวัน และต�องมีพนักงาน
เฉพาะทําความสะอาด เพ่ือให�เป2นไปตามมาตรฐานสุขาภิบาลในบริเวณกลุ�มงานโภชนศาสตร" อย�างน�อย                    
๑ คนต�อวัน  

 
(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ....(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
 
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 



- ๒ - 
 

 
(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 

๔.๓  นักโภชนาการและพนักงานต�องผ�านกาตรวจสุขภาพก�อนการปฏิบัติงาน โดยมีใบรับรองแพทย" ดังนี้ 
                 ๔.๓.๑  ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อและหาไข�พยาธิ (stool examination)  
                 ๔.๓.๒  ตรวจอุจจาระเพาะเชื้อโรคท่ีติดต�อทางระบบทางเดินอาหาร เช�น Salmonella, Typhi, 
Shigellaspp., Escherichia Coli (Rectal Swap) 
                 ๔.๓.๓ X-ray ปอด 
                 ๔.๓.๔ เจาะเลือดเพ่ือตรวจหาไวรัสตับอักเสบเอ และบี 
                 ๔.๓.๕ ตรวจร�างกายต�องไม�เป2นโรคผิวหนัง ไม�เป2นโรคติดต�อร�ายแรง หรือโรคติดต�อท่ีมีอาหาร
และน้ําเป2นสื่อแพร�กระจายเชื้อ 

๔.๔ ผู�รับจ�างต�องจัดส�งเอกสารหลักฐาน ประกอบด�วย สําเนาบัตรประชาชน สําเนาทะเบียนบ�าน
ใบรับรองแพทย"ท่ีตรวจสุขภาพ (๔.๓) รูปถ�ายสีหน�าตรง กรณีเป2นบุคคลท่ีมิใช�สัญชาติไทย (พม�า,ลาว,กัมพูชา ฯลฯ) 
ต�องส�งสําเนาบัตรประจําตัวบุคคลท่ีไม�มีสถานะทางทะเบียน หรือแบบรับรองรายการทะเบียนประวัติของ    
คนต�างด�าวท่ีได�รับอนุญาตให�อยู�ในราชอาณาจักรเป2นกรณีพิเศษ หรือเอกสารท่ีระบุสถานะบุคคลได� สามารถ
สื่อสารและเข�าใจภาษาไทยได�เป2นอย�างดี 

๔.๕ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงตัวบุคลากร ต�องแจ�งเจ�าหน�าที่ผู�แทนสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟู    
ผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ล�วงหน�าอย�างน�อย ๑ วัน พร�อมจัดส�งเอกสารตามข�อ ๔.๔ 

๔.๖ ผู�รับจ�างต�องจัดทําแผนภูมิโครงสร�างการบริหารงาน โครงการอบรมเรื่องสุขาภิบาลอาหาร และ
การบริการอาหารท่ีดี โดยมีการฝgกอบรม นักโภชนาการ และพนักงานใหม� ทุกคนต�องได�รับการฝgกอบรม 

๔.๗ ผู�รับจ�างต�องจัดให�มีเครื่องแบบท่ีถูกต�อง สะอาด การแต�งกายประกอบด�วย 
      ๔ .๗ .๑ พนักงานต�องสวมเสื้ อปฏิ บั ติ งานของบริ ษัท  สวมใส� กาง เกงทรงสแล็คสี ดํ า                           

รองเท�าบูทหรือรองเท�าหุ�มส�นสีดํา ติดปhายชื่อแสดงตัวตนตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน และต�องแต�งกายสุภาพในการ
ปฏิบัติงานในกลุ�มงานโภชนศาสตร" 

       ๔.๗.๒ ผู�รับจ�างต�องจัดหาผ�ากันเป��อนพร�อมหมวก ให�พนักงานสีละ ๒ ชุดต�อคน แบ�งเป2น 
       - ผ�ากันเป��อนและหมวกสีขาว รองเท�าบูท สําหรับปฏิบัติงานภายในกลุ�มงาน 
       - ผ�ากันเป��อนและหมวกสีฟhา  รองเท�าหุ�มส�นสีดํา สําหรับข้ึนบริการอาหารท่ีหอผู�ป-วย 
๔.๘ ผู�รับจ�างต�องจัดงบประมาณ เป2นค�าใช�จ�ายท่ีเก่ียวข�องในการดําเนินงานท้ังหมด เช�น ค�าน้ํา ไฟฟhา 

แกiสหุงต�ม วัสดุ อุปกรณ"ในการปรุงประกอบอาหาร ถาดหลุมใส�อาหาร กล�องใส�ผลไม�และขนม ตู�เย็น          
รถส�งอาหาร ฯลฯ 

๔.๙ ภาชนะสําหรับใส�อาหารปรุงสําเร็จ ให�เป2นวัสดุสแตนเลส (Stainless steel) พร�อมฝาปjดมิดชิด 
๔.๑๐ อาคารสถานท่ีประกอบอาหาร ใช�อาคารของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติด

แห�งชาติบรมราชชนนี ปฏิบัติดังนี้ 
        ๔.๑๐.๑ เปjด เวลา ๐๔.๐๐ น. ปjด ๑๘.๐๐ น. อนุญาตให�ใช�อาคาร และสถานท่ีโดยรอบ ดําเนินงาน

จ�างเหมาประกอบอาหารผู�ป-วยในของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนีเท�านั้น 
กรณีท่ีมีความจําเป2นต�องทํากิจกรรมอ่ืนๆ ต�องขออนุมัติจากหัวหน�ากลุ�มงานโภชนศาสตร" เพ่ือพิจารณาก�อน
ล�วงหน�าอย�างน�อย ๒ วัน 
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(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 

       ๔.๑๐.๒ ภายในอาคารจัดกระบวนการบริหารการจัดการอาหารตามรูปแบบ One way system 
       ๔.๑๐.๓ ครุภัณฑ" อุปกรณ" ของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี   

กลุ�มงานโภชนศาสตร"จะทําบัญชีรายการยืม และเม่ือส�งคืนจะตรวจสอบจํานวน และประเมินมาตรฐานสภาพ             
การใช�งานเป2นระยะและในวันท่ีหมดสัญญา 

       ๔.๑๐.๔ กรณีท่ีฝ-ายผู�รับจ�างทําให�อาคารสถานท่ี ครุภัณฑ" อุปกรณ" ของสถาบันบําบัดรักษาและ
ฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนีชํารุด เสียหาย หรือสูญหาย ผู�รับจ�างต�องเป2นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�าย 
ในการซ�อมแซม เพ่ือให�มีสภาพใกล�เคียงกับของเดิมหรือจัดหาซ้ือใหม�มาทดแทน ให�มีมาตรฐานรายละเอียด
รูปแบบใกล�เคียงครุภัณฑ" อุปกรณ"เดิม 

        ๔.๑๐.๕ ภาชนะและอุปกรณ"การทําอาหาร 
  ผู�รับจ�างต�องใช�ภาชนะบรรจุและประกอบอาหารเป2นแสตนเลส เช�น ถาดและถ�วยสําหรับ

อาหารพิเศษถาดอาหารผู�ป-วยสามัญ หม�อขนาดใหญ�สําหรับบรรจุข�าวสวยและแกง สําหรับส�งตามหอผู�ป-วย 
รวมถึงต�องจัดหาวัสดุ อุปกรณ" เครื่องครัวทุกชนิดท่ีจําเป2นต�อการใช�งาน ให�เพียงพอกับการใช�งาน 

           หมายเหตุ กลุ�มงานโภชนศาสตร"มีถาดและถ�วยอาหารพิเศษให�ยืม ๓๐ ชุด ประกอบด�วย                            
ถาดแสตนเลส ๓๐ อัน ถ�วยข�าวแสตนเลสพร�อมฝา ๓๐ ใบ ถ�วยกับข�าวแสตนเลสพร�อมฝา ๑๒๐ ใบ 

 

๕.  ข�อกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของการดําเนินงานประกอบและบริการอาหาร 
รายการอาหารประจําเดือน กําหนดโดยผู�แทนของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติ

บรมราชชนนี กรณีผู�รับจ�างเปลี่ยนแปลงรายการอาหาร ต�องจัดทําเอกสารล�วงหน�าอย)างน�อย ๒ วัน และต�อง
ได�รับการอนุมัติจากผู�แทนสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ก�อนดําเนินการ
เปลี่ยนทุกครั้ง 

๕.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ การตรวจรับ และประเมินผลคุณภาพวัตถุดิบ มีคุณภาพดี ตามรายละเอียดอาหาร  
ท่ีกลุ�มงานโภชนศาสตร"กําหนด ดําเนินการเวลา ๐๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ก�อนนําไปดําเนินการข้ันต�อไป โดย
ผู�แทนของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ดังนี้ 

 ๕.๑.๑ ข�าว ต�องมีคุณภาพดี ไม�มีสิ่งปนเป��อน   
     - ข�าวเสาไห� สําหรับผู�ป-วยสามัญ 

   - ข�าวหอมมะลิชนิดเต็มเมล็ด สําหรับผู�ป-วยพิเศษ และผู�ป-วยต�างชาติ 
๕.๑.๒ ผักและผลไม� ต�องเป2นของสดใหม� จัดซ้ือวันต�อวัน ห�ามมีการจัดเก็บผัก ผลไม� ไว�บริเวณ

อาคาร และบริเวณรอบอาคารใกล�เคียง 
   - ผู�รับจ�างต�องใช�ผักปลอดสารพิษผ�านมาตรฐานเกษตรอินทรีย"มาตรฐาน PGS  มกอช.              

หรือ GAP โดยส�งเอกสารการรับรองแก�กลุ�มงานโภชนศาสตร"ก�อนนําไปใช�ในการปรุงประกอบอาหาร                    
โดยกําหนดให�ใช�อย�างน�อย ๓๐% ของชนิดผัก ผลไม� ท่ีใช�ประกอบอาหารตามรอบเมนูท่ีกลุ�มงานโภชนศาสตร"กําหนด 
     - ผู�รับจ�างต�องรับซ้ือผักปลอดสารพิษ จากงานเกษตรกรรมบําบัด หรือกิจกรรมของผู�ป-วย
และญาติ ของสถาบันฯ ในราคาท�องตลาด เพ่ือใช�ในการปรุงประกอบอาหารผู�ป-วย (กรณีท่ีมีเพียงพอสําหรับ
จําหน�ายให�กับผู�รับจ�าง) 
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๕.๑.๓ เนื้อสัตว" ต�องสดตามคุณลักษณะเฉพาะ ไม�มีกลิ่นเหม็น และได�รับการตรวจสอบว�า
ปลอดภัย  ส�วนอาหารผลิตภัณฑ"แปรรูป เช�น ไส�กรอก แฮม หมูยอ กุนเชียง ปลาแห�ง ฯลฯ อาหารประเภทนี้
ควรมีสีเป2นธรรมชาติ ไม�มีการปนเป��อนของสารเคมี (ดินประสิว สีสังเคราะห" ยาฆ�าแมลง ฯลฯ) ต�องมีคุณภาพ
มาตรฐาน  ในการแปรรูปผลิตภัณฑ" มีสลากบอกวันผลิตและวันหมดอายุ และต�องได�รับอนุมัติจากผู�แทนสถาบันก�อน 

๕.๑.๔ ไข�ไก� ใช�ไข�ไก�เบอร" ๒ (น้ําหนักประมาณ ๕๐ กรัม/ฟอง) และต�องใช�ไข�ไก�อนามัย ท่ีได�รับ
การรับรองมาตรฐาน จากกรมปศุสัตว"หรือมาตรฐานอาหารปลอดภัย เช�น Q-Mark , GMP , HACCP เป2นต�น  

๕.๑.๕ น้ํามันพืช เครื่องปรุง นม น้ําปลา ฯลฯ ต�องมีฉลากโภชนาการ และฉลากบอกวันผลิต 
และวันหมดอายุ มีเครื่องหมาย อย. หรือ มอก. 

๕.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การเตรียมอาหาร (ผัก ผลไม� เนื้อสัตว" ไข�ไก� ) จะตรวจสอบประเมินผลข้ันตอน  การ
เตรียมตามมาตรฐานท่ีกลุ�มงานโภชนศาสตร"กําหนด  และดําเนินการชั่งน้ําหนักอาหารส�วนท่ีรับประทานได�
เท�านั้น  ได�แก�หมวดผัก ผลไม� เนื้อสัตว" ก�อนนําไปดําเนินการข้ันต�อไป 

๕.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ การปรุงประกอบอาหาร ทุกแผนกดําเนินการปฏิบัติตามคู�มือกลุ�มงานโภชนศาสตร" 
สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี (อาหารสามัญ อาหารเฉพาะโรค อาหาร
อิสลาม อาหารพิเศษ และอาหารต�างชาติ) 

๕.๔ ข้ันตอนท่ี ๔ การจัดส�งตัวอย�างอาหารปรุงสําเร็จ เพ่ือประเมินคุณลักษณะอาหาร Sensory  
Evaluation โดยเจ�าหน�าท่ีของสถาบันฯ ด�านสี กลิ่น รสชาติ ผิวสัมผัส ต�องดําเนินการทุกม้ือ ทุกวัน ทุกประเภท 
ก�อนดําเนินการข้ันตอนต�อไป 

๕.๕ ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดอาหาร ทุกประเภท ปฏิบัติตามรายละเอียดข�อ ๖ โดยการชั่งน้ําหนักอาหารสุก 
ข�าวสวย ผัก ผลไม� เนื้อสัตว" นับจํานวนไข� (ฟอง) 

๕.๖ ข้ันตอนท่ี ๖ การล�างทําความสะอาดภาชนะ วัสดุ อุปกรณ" พ้ืนท่ีประกอบอาหาร รถส�งอาหาร ทํา
ความสะอาดทุกม้ือทุกวัน ส�วนบ�อดักไขมันในอาคาร ตักคราบทําความสะอาดสัปดาห"ละ ๓ ครั้ง (วันจันทร" พุธ 
ศุกร") บ�อดักใหญ�นอกอาคาร ตักคราบสกปรกสัปดาห"ละ ๑ ครั้ง กิจกรรม ๕ ส. เดือนละ ๒ ครั้ง  ผู�รับจ�างต�อง
ให�ความร�วมมือในการพัฒนาสิ่งแวดล�อมท้ังภายใน นอกอาคารให�สะอาด ปลอดภัย สวยงามทุกวันตลอดท้ังการ
ดําเนินงาน 

๕.๗ การจัดบริการอาหาร ผู�รับจ�างต�องจัดอาหารปรุงสําเร็จ ตามใบสั่งอาหารจากหอผู�ป-วย หรือ
โทรศัพท"แจ�งการเปลี่ยนแปลง  ทุกม้ือ  ทุกวัน  ซ่ึงมีรายละเอียด  ดังนี้ 

 
ม้ือ 

เวลาสิ้นสุด 
การสั่งอาหารจากหอผู�ป-วย 

เวลาท่ีรถ 
ส�งอาหารถึงหอผู�ป-วยบําบัดยา 

เวลาสิ้นสุด 
การบริการอาหาร 

เช�า ๐๖.๔๕  น. ๐๗.๐๐  น. ๐๘.๐๐  น. 
กลางวัน ๑๑.๑๕  น. ๑๑.๓๐  น. ๑๒.๓๐  น. 

เย็น ๑๖.๑๕  น. ๑๖.๓๐  น. ๑๗.๓๐  น. 

กําหนดระยะเวลาให�ผู�ป-วยรับประทานอาหาร ๑ ชั่วโมง กรณีท่ีผู�ป-วยมีอาการหนัก หรืออยู�ระหว�าง
ตรวจรักษาวินิจฉัย  ผู�รับจ�างต�องจัดอาหารส�งมอบแก�พยาบาลประจําหอผู�ป-วยหรือผู�แทน เพ่ือนําอาหารส�งแก�
ผู�ป-วยรายดังกล�าว 
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๕.๘ รูปแบบการบริการอาหาร  
๕.๘.๑ รูปแบบการจัดบริการอาหารสามัญท่ัวไป เป2นรูปแบบกระจาย (Decentralized  

system) โดยให�บริการแบบจัดอาหารให�ผู�ป-วยท้ังหมด จัดส�งเป2นหม�อๆ ตามจํานวนผู�ป-วยแต�ละหอผู�ป-วย 
๕.๘.๒ รูปแบบการจัดบริการอาหารพิเศษ และอาหารเฉพาะโรค เป2นรูปแบบรวม 

(Centralized system) คือจัดสํารับอาหาร ๑ ชุดต�อรายพร�อมรับประทาน โดยภาชนะหรือถาดใส�อาหารต�องมี
ฝาปjดมิดชิดหรือปjดหุ�มด�วยฟjล"มห�อหุ�มอาหาร หากผู�ป-วยรายใดท่ีรับประทานอาหารบนหอผู�ป-วย ต�องแจ�งใน
ใบสั่งอาหารด�วย เพ่ือนําส�งได�ถูกต�อง โดยผู�รับจ�างมีหน�าท่ีดําเนินการส�งอาหารดังกล�าว 

๕.๘.๓ ผู�เสนอราคาต�องจัดบริการอาหารในภาชนะบรรจุอาหารท่ีสะอาด มีฝาปjดมิดชิด 
ตามท่ีสถาบันฯ กําหนด 

๕.๘.๔ รถขนส�งอาหาร ต�องใช�รถท่ีถูกสุขลักษณะ ปลอดภัย และต�องเสนอรูปแบบรถขนส)ง
อาหารพร�อมเอกสารเสนอราคา โดยมีรูปแบบดังนี้ 

  ๑. ผู�ป-วยบําบัดด�วยยา และหอผู�ป-วยมุกดา ๑ ต�องมีลักษณะดังนี้ 
    - โครงสร�างเป2นสแตนเลส ตู�ทึบ มีประตูปjด  
    - มีชั้นสําหรับวางอาหาร ไม�น�อยกว�า ๓ ชั้น  
    - ขนาดกว�างไม�น�อยกว�า ๒๗ นิ้ว ยาวไม�น�อยกว�า ๔๓ นิ้ว สูงจากพ้ืนไม�น�อยกว�า ๓๙ นิ้ว  
      - มีมือจับเข็น ๑ ด�าน  
    - มีล�อยางหมุนได�รอบทิศทาง 
  ๒. ผู�ป-วยฟ��นฟูฯ ชายและหญิง และหอผู�ป-วยบุษราคัม รถขนส�งอาหารในส�วนบรรทุกต�อง

เป2นระบบปjด (Closed System) เช�นรถตู� รถกระบะส�วนตู�บรรทุกอาหารมีหลังคาและประตูแบบทึบ 
    - โครงสร�างตู�บรรทุกอาหารใช�วัสดุแข็งแรง ทนทาน ไม�เป2นสนิม และปjดมิดชิดทุกด�าน 

๕.๙ อาหารเฉพาะโรค (Therapeutic Diet) ดําเนินการตามหลักโภชนบําบัด และหนังสือคู�มือ
มาตรฐานอาหารในสถาบันบําบัดรักษาแลฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ภายใต�การควบคุมของ                
นักโภชนาการของสถาบันฯ 

 ๕.๑๐  อาหาร อ่ืนๆ 
๕.๑๐.๑ ผู�ป-วยหญิงต้ังครรภ" เสริมนม UHT ปริมาตร ๑๘๐ มิลลิลิตร จํานวน ๒ กล�อง               

ต�อรายต�อวัน 
๕.๑๐.๒ ผู�ป-วยรับเข�าใหม�ท่ีไม�ทันม้ืออาหารในหอผู�ป-วย ให�จัดส�งเป2นอาหารกล�อง ข�าวผัด หรือ                     

ข�าวไข�เจียว หรือไข�ดาว ฯลฯ บริการจัดส�งท่ี OPD 
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๖. ข�อกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารผู�ป�วยใน ของสถาบันบําบัดรักษาและฟ:;นฟูผู�ติดยาเสพติด
แห)งชาติบรมราชชนนี 

 ๖.๑ มาตรฐานพลังงาน  และการกระจายสารอาหาร ต�อราย ต�อวัน 
 

ประเภทอาหาร 
 

พลังงาน(กิโลแคลอรี่) 
การกระจายสารอาหาร  ต�อราย  ต�อวัน 

โปรตีน  ๑๐ – ๑๕ % ไขมัน  ๓๐  % คาร"โบไฮเดรต ๕๕ – ๖๐% 
๑. อาหารธรรมดา ไม�น�อยกว�า  ๒,๕๐๐* ๗๐.๐๐ – ๑๐๕.๐๐ กรัม ๙๓.๓๓  กรัม ๓๘๕.๐๐ – ๔๒๐.๐๐  กรัม 

๒. อาหารอ�อน ไม�น�อยกว�า  ๑,๘๐๐ ๔๕.๐๐ –  ๖๗.๕๐ กรัม ๖๐.๐๐  กรัม ๒๔๗.๕๐ – ๒๗๐.๐๐  กรัม 

๓. อาหารเฉพาะโรค ตามใบสั่งอาหารของแพทย" 

หมายเหตุ ผู�ป-วยในของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี เม่ือหยุดใช�
สารเสพติดแล�ว จะมีการออกกําลังกายเช�า เย็นทุกวัน ระหว�างวันมีกิจกรรมเคลื่อนไหวร�างกาย ผู�ป-วยจึง
รับประทานอาหารปริมาณมาก พลังงานท่ีใช�จึงใกล�เคียงกับนักกีฬา และผู�ใช�แรงงาน 

 

๖.๒ อาหารสามัญ 
  ๖.๒.๑ รายการอาหารธรรมดา 

ม้ือ รายการอาหาร 
เช�า ๑.  ข�าวต�มเครื่อง  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๒  อย�าง หรือข�าวสวย , กับข�าว  ๒  อย�าง 

กลางวัน ๑.  ข�าวสวย , กับข�าว  ๒  อย�าง  หรืออาหารจานเดียว , แกงจืด 
๒.  ผลไม� ๕ วันต�อสัปดาห" และขนมหวาน ๒ วันต�อสัปดาห"  

เย็น ๑.  ข�าวสวย , กับข�าว  ๒  อย�าง 
๒.   ผลไม� ๑ อย�าง 

  ๖.๒.๒ รายการอาหารอ�อน 

ม้ือ รายการอาหาร 
เช�า ๑.  ข�าวต�มเครื่อง  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๒  อย�าง  ลักษณะอ�อนนุ�ม 

กลางวัน ๑.  ข�าวต�มเครื่อง  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๒  อย�าง  ลักษณะอ�อนนุ�ม 
๒.  ผลไม�ลักษณะอ�อนนุ�ม ๕ วันต�อสัปดาห" และขนมหวานลักษณะอ�อนนุ�ม ๒ วันต�อ
สัปดาห"  

เย็น ๑.  ข�าวต�มเครื่อง  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๒  อย�าง  ลักษณะอ�อนนุ�ม 
๒.   ผลไม� ๑ อย�าง 
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๖.๓ อาหารพิเศษ 
  ๖.๓.๑ รายการอาหารธรรมดา 

ม้ือ รายการอาหาร 
เช�า ๑.  ข�าวต�มเครื่อง  หรือโจiก  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๓  อย�าง หรือข�าวสวย,              

     กับข�าว  ๓  อย�าง 
๒.  ผลไม�  หรือขนม 
๓.  เครื่องด่ืม  บรรจุกล�อง  UHT  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลิตร 

กลางวัน ๑.  ข�าวสวย , กับข�าว  ๓  อย�าง  หรืออาหารจานเดียว , แกงจืด 
๒.  ขนม  หรือเครื่องด่ืมเย็น  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลิตร 

เย็น ๑.  ข�าวสวย , กับข�าว  ๓  อย�าง 
๒.  ผลไม� ๑ อย�าง 

๖.๓.๒ รายการอาหารอ�อน 

ม้ือ รายการอาหาร 
เช�า ๑.  ข�าวต�มเคร่ือง  หรือโจiก  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๓  อย�าง  ลักษณะอ�อนนุ�ม 

๒.  ผลไม�  หรือขนม  ลักษณะอ�อนนุ�ม 
๓.  เคร่ืองดื่ม  บรรจุกล�อง  UHT  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลิตร 

กลางวัน ๑.  ข�าวต�มเคร่ือง  หรือโจiก  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๓  อย�าง  ลักษณะอ�อนนุ�ม 
๒.  ขนมลักษณะอ�อนนุ�ม  หรือเคร่ืองดื่ม  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลิตร 
หรือเคร่ืองดื่ม บรรจุกล�อง UHT ปริมาตรไม�น�อยกว�า ๑๘๐ มิลลิลิตร 

เย็น ๑.  ข�าวต�มเคร่ือง  หรือโจiก  หรือข�าวต�มขาว , กับข�าว  ๓  อย�าง  ลักษณะอ�อนนุ�ม 
๒.  ผลไม� ๑ อย�าง 
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(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 

๖.๔ อาหารผู�ป-วยต�างชาติ   
  ๖.๔.๑ รายการอาหารผู�ป-วยต�างชาติ 

ม้ือ รายการอาหาร 
เช�า ๑.  ขนมป�งปj�งทาเนย หรือแยม หรือแซนวิช ,ไส�กรอก/แฮม/เบคอน/ไข�ดาว 

๒.  ผลไม� 
๓.  เคร่ืองดื่ม  บรรจุกล�อง  UHT  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลิตร 

กลางวัน ๑.  สปาเก็ตตี้ สเต็กหมู/ไก�/ปลา หรืออาหารจานเดียว ,น้ําซุป 
๒.  ผลไม�   
๓.  ขนม หรือเคร่ืองดื่มเย็น  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลติร 
หรือเคร่ืองดื่ม บรรจุกล�อง UHT ปริมาตรไม�น�อยกว�า ๑๘๐ มิลลิลิตร 

เย็น ๑.  สเต็กหมู/ไก�/ปลา หรือสปาเก็ตตี้ หรืออาหารจานเดียว ,สลดัผัก ,เฟรนฟรายทอด 
๒.  ผลไม�  
๓.  ขนม หรือเคร่ืองดื่มเย็น  ปริมาตรไม�น�อยกว�า  ๑๘๐  มิลลิลติร 
หรือเคร่ืองดื่ม บรรจุกล�อง UHT ปริมาตรไม�น�อยกว�า ๑๘๐ มิลลิลิตร 

 

หมายเหตุ  ผู�รับจ�างต�องจัดทําแฟhมแสดงชุดอาหารผู�ป-วยต�างชาติ จํานวน ๔ เล�ม โดยกําหนดรายละเอียด ช่ืออาหาร 
(ไม�น�อยกว�า ๒ ภาษา) พร�อมรูปถ�ายสี นําส�งผู�แทนสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี ภายใน                  
๑ เดือน (๑ พ.ย. ๖๒)  เพ่ือให�ผู�ป-วยเลือกรายการอาหาร หรือสั่งรายการอาหารได� ล�วงหน�า ๑ – ๒ วัน โดยต�องสอดคล�องกับ
แผนการรักษาของแพทย" ส�วนปริมาณอาหารเจ�าหน�าท่ีของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี
เป2นผู�กําหนด 

๖.๕ ปริมาณอาหาร ต�อราย ต�อวัน 
 

หมวดอาหาร 
๑. อาหารสามัญ ๒. อาหารพิเศษ ๓.อาหารวีไอพี  

และผู�ป�วยต)างชาติ 
อาหาร(ส�วน) น้ําหนัก(กรัม) อาหาร(ส�วน) น้ําหนัก(กรัม) อาหาร(ส�วน) น้ําหนัก(กรัม) 

๑. ข�าว – แปhง ๒๑ ๑,๑๕๕ ไม�น�อยกว�า 
๑๕ 

ไม�น�อยกว�า 
๘๒๕ 

ไม�น�อยกว�า 
๑๕ 

ไม�น�อยกว�า 
๘๒๕ 

๒. ผัก ไม�น�อยกว�า 
๓  

๒๑๐  ไม�น�อยกว�า 
๔.๐ 

ไม�น�อยกว�า 
๒๘๐ 

ไม�น�อยกว�า 
๔.๐ 

ไม�น�อยกว�า 
๒๘๐ 

๓. ผลไม� ไม�น�อยกว�า 
๑ 

แล�วแต�ชนิด
ของผลไม� 

ไม�น�อยกว�า 
๑ 

แล�วแต�ชนิด
ของผลไม� 

ไม�น�อยกว�า 
๑ 

แล�วแต�ชนิด
ของผลไม� 

๔. เนื้อสัตว" ๕.๕ – ๗.๕ ๒๒๐ – ๓๐๐ ไม�น�อยกว�า 
๘.๐  

ไม�น�อยกว�า 
๓๒๐  

ไม�น�อยกว�า 
๘.๐  

ไม�น�อยกว�า 
๓๒๐  

๕. นม - - ไม�น�อยกว�า 
๐.๗๕ 

ไม�น�อยกว�า 
๑๘๐ มล. 

ไม�น�อยกว�า 
๐.๗๕ 

ไม�น�อยกว�า 
๑๘๐ มล. 

 

 



- ๙ - 
 

 
(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 

๗. การส)งมอบอาหาร 
 ผู�รับจ�างต�องส�งอาหารให�คณะกรรมการตรวจรับหรือผู�แทน ตรวจสอบก�อนการบริการ การประเมิน
คุณภาพหรือรสชาติอาหาร จะต�องอยู�ในเกณฑ"ท่ีสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี
กําหนดไว� มิฉะนั้นผู�รับจ�างต�องปรับปรุงแก�ไขทันที 

 

๘. ข�อกําหนดอ่ืนๆ 
๘.๑ ผู�รับจ�างต�องให�ความร�วมมือในกิจกรรมพัฒนาคุณภาพงาน เช�น การประชุม การอบรม กิจกรรม 

๕ ส. มินิมาราธอน การรับรองคุณภาพ(HA) เพ่ือให�ได�ผลงานท่ีมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานท่ีกลุ�มงานโภชนวิทยา 
ของสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนีกําหนด 

๘.๒ ผู�รับจ�างต�องปฏิบัติตามรายละเอียดในขอบเขตงานจ�างเหมาประกอบและบริการอาหาร  
ป3งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ทุกข�อ โดยมิให�ผู�อ่ืนรับช�วงดําเนินการต�อ 

๘.๓ ผู�รับจ�างต�องเตรียมอุปกรณ"และพนักงานให�ครบพร�อมดําเนินการ ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ 
๘.๔ ผู�รับจ�างต�องมีเครื่องล�างภาชนะก่ึงอัตโนมัติ/อัตโนมัติ โดยในข้ันตอนสุดท�ายของการล�างต�องมี

กระบวนการฆ%าเชื้อโรค และต�องเสนอรูปแบบเครื่องล	างภาชนะก่ึงอัตโนมัติ/อัตโนมัติพร�อมเอกสารเสนอราคา 
8.5 ผู�รับจ�างต�องมีชั้นสแตนเลสแบบ 3 ชั้น โดยชั้นล%างสุดมีความสูงจากพ้ืนอย%างน�อย 60 เซนติเมตร 

สําหรับคว่ําภาชนะ ถาดอาหารผู�ปAวยและอุปกรณCเครื่องใช�ในกลุ%มงาน หลังจากการล�างภาชนะ โดยต�องจัดหา
มาให�เพียงพอต%อการใช�งานต้ังแต%วันแรกของการปฏิบัติงาน (ทางสถาบันไม%มีชั้นคว่ําผึ่งภาชนะ) 

๘.๖ สถาบันฯ จะดําเนินการสุ�มตรวจสารปนเป��อนในวัตถุดิบท่ีนํามาปรุงอาหารผู�ป-วย อย�างน�อยเดือนละ 
๑ ครั้ง โดยผู�รับจ�างเป2นผู�รับผิดชอบค�าใช�จ�ายในการตรวจสารดังกล�าว รายละเอียดดังนี้ 

  - สารฟอกขาว (ไฮโดรซัลไฟต") 
  - สารฟอกขาว (ซัลไฟต") 
  - ฟอร"มาลีน 
  - สารกันรา (กรดซาลิซิลิก) 
  - บอแรกส" 
  - สารกําจัดศัตรูพืชท่ีสําคัญ (Organophosphate ,Parathyroid ,Cabarmate ,Organ chlorine) 

โดยผู�รับจ�างต�องดําเนินการให�แล�วเสร็จภายใน ๑๕ วัน หลังจากเข�าดําเนินการ 
   - การตรวจทางแบคทีเรียโดยการตรวจทางห�องปฏิบัติการใน ตัวอย�างอาหารปรุงเสร็จ (อย�างน�อย ๒ 
ตัวอย�าง) ภาชนะ(อย�างน�อย ๒ ตัวอย�าง) ทุก ๒ เดือน 
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(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 

๙. การประเมินผล 
ดําเนินการประเมินผลการดําเนินงานทุกเดือน และกรณีผลการประเมินไม�เป2นไปตามรายละเอียด

คุณลักษณะเฉพาะและเง่ือนไขท่ีกําหนด โดยทุกกรณีตามข�อ ๙.๑ ถึง ๙.๓ สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยา
เสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี จะแจ�งเตือนด�วยหนังสือให�ผู�รับจ�างทราบเพียง ๑ ครั้ง เพ่ือให� ผู�รับจ�างดําเนินการ
แก�ไข หากไม�ดําเนินการแก�ไข หรือยังเกิดกรณีซํ้าเดิม หรือกรณีอ่ืนนอกเหนือจากกรณีท่ีเคยแจ�งเตือนแล�ว ผู�รับจ�าง
จะต�องชําระค�าปรับ ดังนี้ 
 ๙.๑ กรณีนักโภชนาการ หรือนักกําหนดอาหาร มาปฏิบัติงานไม�ครบตามเง่ือนไขสัญญา (ข�อ ๔.๑) 
ปรับจํานวน ๑,๐๐๐.- บาท (หนึ่งพันบาทถ�วน) ต�อคนต�อวัน 

๙.๒ กรณีพนักงานหรือลูกจ�าง มาปฏิบัติงานไม�ครบตามเง่ือนไขสัญญา (ข�อ ๔.๒) ปรับจํานวน ๖๐๐.- บาท 
(หกร�อยบาทถ�วน) ต�อคนต�อวัน 

๙.๓ กรณีไม�ดําเนินงานตามข�อกําหนด ในแต�ละข้ันตอน ดังต�อไปนี้ 
  ๙.๓.๑ ข้ันตอนท่ี ๑ การตรวจรับ และประเมินผลคุณภาพวัตถุดิบ (ข�อ ๕.๑) 
  ๙.๓.๒ ข้ันตอนท่ี ๒ การเตรียมอาหาร (ข�อ ๕.๒) 
  ๙.๓.๓ ข้ันตอนท่ี ๓ การปรุงประกอบอาหาร (ข�อ ๕.๓) 
  ๙.๓.๔ ข้ันตอนท่ี ๔ การจัดส�งตัวอย�างอาหารปรุงสําเร็จ (ข�อ ๕.๔) 
  ๙.๓.๕ ข้ันตอนท่ี ๕ การจัดอาหาร (ข�อ ๕.๕) 
  ๙.๓.๖ ข้ันตอนท่ี ๖ การล�างทําความสะอาดภาชนะ (ข�อ ๕.๖) 
  ๙.๓.๗ การจัดบริการอาหาร (ข�อ ๕.๗) 
  ๙.๓.๘ รูปแบบการบริการอาหาร (ข�อ ๕.๘) 
  ๙.๓.๙ เครื่องล�างภาชนะ (ข�อ ๘.๔) 
  ๙.๓.๑๐ การสุ�มตรวจสารปนเป��อน (ข�อ ๘.๕) 
  สถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยาเสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี จะดําเนินการปรับจํานวน 

๒,๐๐๐.- บาท (สองพันบาทถ�วน) ต�อครั้งในแต�ละข้ันตอน  
 ๙.๔ สําหรับกรณีตามข�อ ๙.๑ - ๙.๒ ,ข�อ ๙.๓.๙ และข�อ ๙.๓.๑๐ ต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จ
ภายใน ๑๕ วันหลังจากได�รับแจ�งจากสถาบันฯ  
 ๙.๕ สําหรับกรณีตามข�อ ๙.๓ ต�องดําเนินการแก�ไขให�แล�วเสร็จภายใน ๗ วันหลังจากได�รับแจ�งจาก
สถาบันฯ 
 

๑๐. ระยะเวลาดําเนินการ 
 ป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ต้ังแต�วันท่ี ๑ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
 
 
 
 



- ๑๑ - 
 

 
(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ   (ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
  
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 

๑๑. หลักเกณฑ4การพิจารณาคัดเลือกข�อเสนอ 

 พิจารณาคัดเลือกเลือกข�อเสนอโดยใช�เกณฑ"ราคา 
การเสนอราคาอาหารจะพิจารณาตัดสินด�วยราคารวม โดยผู�รับจ�างต�องเสนอแยกรายละเอียดราคา                 

ต�อหน�วยของประเภทอาหาร ซ่ึงต�องไม�เกินราคากลางท่ีกําหนด ตามใบตารางเสนอราคา 

 

๑๒. วงเงินงบประมาณ / แหล)งเงิน 
 เงินงบประมาณ ประจําป3งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ และเงินบํารุงสถาบันบําบัดรักษาและฟ��นฟูผู�ติดยา
เสพติดแห�งชาติบรมราชชนนี 
 

๑๓. ราคากลาง 
 ราคากลาง จํานวนเงิน ๑๘,๕๖๖,๗๐๐.- บาท (สิบแปดล�านห�าแสนหกหม่ืนหกพันเจ็ดร�อยบาทถ�วน) 
  
 
 
 
(ลงชื่อ) ..................................................ประธานกรรมการ....(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ                      
              (นางพรรนอ กลิ่นกุหลาบ)                                          (นางวันเพ็ญ ใจปทุม) 
 
 
(ลงชื่อ) ..................................................กรรมการ 
              (นางสาวสกาว มีแหวน) 
 



1 แต่งกายสะอาด สวมชุดฟอร์มบริษทั
2 ติดบตัรประจ าตัวพนกังานของบริษทั
3 ผูกผ้ากนัเปื้อนและหมวกสีขาว รองเทา้บทู ขณะปฏบิติังานในครัว
4 ผูกผ้ากนัเปื้อนและหมวกสีฟา้ รองเทา้หุ้มส้นสีด า ขณะส่งอาหารที่หอผู้ปว่ย
5 สวมผ้าแมสปดิปาก
6 เล็บส้ัน สะอาด ไมท่าสีเล็บ
7 ล้างมอืสะอาดกอ่น ระหว่าง และหลังปฏบิติังาน และหลังเข้าหอ้งน้ า
8 ไมส่วมเคร่ืองประดับขณะปฏบิติังาน (สร้อยคอ สร้อยแขน นาฬิกา แหวน ต่างหู)
9 ใช้ถุงมอืหรือที่คีบ ส าหรับหยิบจับอาหาร

10 ไมพ่ดูคุยโดยไมจ่ าเปน็ขณะเตรียม/ปรุงอาหาร
11 ไมล้่วง แคะ แกะ เกา ขณะเตรียม/ ปรุง/ บริการ อาหาร
12 มพีฤติกรรมการบริการที่ดี

นกัโภชนาการบริษทัจ้างเหมาฯ

ผู้ประเมนิ (นกัโภชนาการของกลุ่มงานโภชนศาสตร์)

เอกสารแนบที ่๑

แบบประเมนิสุขวิทยาส่วนบคุคล

วันที.่....................เดือน..................................................พ.ศ................................

ชื่อผู้ถูกประเมนิ

รายการ



1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

1 กวาด ถู ในส านกังาน ทางเดินส่วนกลาง แลรอบอาคาร ทกุวัน
2 กวาด ล้าง ถู บริเวณหอ้งผักหลังปฏบิติังานเสร็จทกุมื้อ ทกุวัน
3 กวาด ล้าง ถู บริเวณเตรียมเนื้อสัตว์หลังปฏบิติังานเสร็จทกุมื้อ ทกุวัน
4 กวาด ล้าง ถู บริเวณปรุงประกอบอาหารหลังปฏบิติังานเสร็จทกุมื้อ ทกุวัน
5 ล้าง ท าความสะอาดบริเวณหงุข้าวหลังปฏบิติังานเสร็จทกุมื้อ ทกุวัน
6 กวาด ถู บริเวณจัดอาหารเฉพาะโรค ทกุวัน
7 กวาด ถู บริเวณจัดอาหารพเิศษ ทกุวัน
8 ล้าง และท าความสะอาดหอ้งล้าง ทกุวัน
9 ล้าง และท าความสะอาดหอ้งน้ าชาย และหญิง ทกุวัน
10 ท าความสะอาด หอ้งตรวจรับวัตถุดิบ ทกุวัน
11 ท าความสะอาด และจัดระเบยีบ หอ้งเกบ็ผลไม้ ทกุวัน
12 ท าความสะอาด และจัดระเบยีบ หอ้งเกบ็ของแหง้ ทกุวัน
13 ตักและท าความสะอาดบอ่ดักเศษอาหารหลังบริการอาหารเย็น ทกุวัน
14 ล้างร่องระบายน้ า ทกุวัน
15 เกบ็รวบรวมและก าจัดขยะ ทกุวัน
16 ตักไขมนับอ่ดักไขมนั ทกุวันจันทร์
17 ล้าง ท าความสะอาด รถขนส่งอาหาร หลังส่งอาหารทกุมื้อ ทกุวัน
18 ล้าง ท าความสะอาดพดัลม ศุกร์ที่ 1และ 3 ของเดือน
19 เช็ดกระจก องัคารที่ 2 และ 4 ของเดือน
20 ท าความสะอาดประตู หนา้ต่าง และล้างมุ้งลวด องัคารที่ 1 และ 3 ของเดือน
21 ปดัหยากไย่ พธุที่ 2 และ 4 ของเดือน
22 ล้างเคร่ืองดูดควัน เดือนธันวาคม และมถิุนายน

นกัโภชนาการบริษทัจ้างเหมาฯ

ผู้ประเมนิ (นกัโภชนาการของกลุ่มงานโภชนศาสตร์)

วันที่

แบบบนัทกึการตรวจสอบการท าความสะอาดสถานที่ ประจ าเดือน.............................................................พ.ศ....................................

เอกสารแนบที ่๒

ความถี่รายการ



ใบตารางเสนอราคา 
จ�างเหมาประกอบและบริการอาหารผู�ป�วย ป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผู�ยื่นข�อเสนอ ……………………………………………………………………………………. 
 

ลําดับที่ รายการ จํานวน 
(ราย) 

จํานวนวันต�อป� 
(วัน) 

จํานวนรายต�อป� 
(ราย) (๑) 

ราคากลาง 
ต�อรายต�อวัน 

(บาท) 

ราคาที่เสนอ 
ต�อรายต�อวัน 
(บาท) (๒) 

ราคารวมที่เสนอ 
(บาท) 

( ๑ x ๒ ) 
1 อาหารผู$ป%วยสามัญ 480 รายต�อวัน 366 ๑๗๕,๖๘๐ 100.-   

๒ อาหารผู$ป%วยพิเศษ ๒๐ รายต�อวัน ๓๖๖ 7,320 ๑๓๕.-   

๓ อาหารผู�ป	วยตางชาติ ๖ รายต�อป� 7  ๔๒ ๒๕๐.-   

ราคารวมทั้งสิ้น………………………………………………………….………บาท  

หมายเหตุ : ราคาที่เสนอ ที่ระบุในตารางต�องเป�นราคาที่รวมภาษีและคาใช�จายทั้งหมดแล�ว 
 
 
  ราคารวมทั้งสิน้………………………………………………………….………บาท                                                                                                                             
   (ตัวอักษร)……………………………………………………………….………… 

                                                         (รวมภาษีมูลค�าเพิ่ม 7% แล$ว) 
 
 
 
            (ลงชื่อ)……………………………………………………………………..ผู$เสนอราคา 
                     (…………………………………………………………………) 
                    ประทับตรา (ถ$ามี) 



ใบเสนอรูปแบบอุปกรณ� 
จ�างเหมาประกอบและบริการอาหารผู�ป�วย ป�งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 

ผู�ยื่นข�อเสนอ ……………………………………………………………………………………. 
 

ลําดับที่ รายการ ระบุรายละเอียดพร�อมรูปแบบประกอบ 

1 รถขนส�งอาหาร  
 
 
 

๒ เครื่องล�างภาชนะ  
 
 
 

 
 
 
            (ลงชื่อ)……………………………………………………………………..ผู�เสนอราคา 
                     (…………………………………………………………………) 
                    ประทับตรา (ถ�ามี) 


