ประกาศองคการบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ประมูลจัดจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนื
นอบจ
อ(วัวันครู ๒๕o๒)
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
........................................................
ดวยโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนื
บานตลาดเหนือ (วั นครู ๒๕o๒) มีความประสงค6จะประมูลจั ดจางเหมา
ทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บานตลาดเหนื
อบจ
อ(วันครู ๒๕o๒) ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส6
ราคากลางในการจั
างในการจัดจางครั้งนี้เปนเงิน ๒,๘๒๔,๐๐๐.-บาท (-สองลานแปดแสนสองหมื
สองลานแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถวน-)
ระยะเวลาที่ส"งมอบ ทุกวันที่เป%ดเรียน (เวนวันสําคัญและวันหยุดราชการ) ตั้งแต"วันที่ 1 พฤศจิกายน
๒๕๕๙ ถึงวันที่ 27 มีนาคม 2560 รวม ๑oo วัน
(รายละเอี
รายละเอียดที่กําหนดตามเอกสารแนบทายประกาศ
หนดตามเอกสารแนบทายประกาศ)
ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติดังตอไปนี้
๑. ผูประสงค6จะเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพรับจางงานที่ประมูลจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส6
๒. ผูประสงค6จะเสนอราคาตองไม"เปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและได
แจงเวียนชื่อแลว หรือไม"เปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื
คลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓. ผูประสงค6จะเสนอราคาตองไม"เปนผูมีผลประโยชน6ร"วมกันกับผูประสงค6จะเสนอราคารายอื่นและ
และ/
หรือตองไม"เปนผูมีผลประโยชน6ร"วมกักันกับผูบริการตลาดอิเล็กทรอนิกส6 ณ วันประกาศประมูลจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6หรือไม"เปนกระทํ
ระทําการอันเปนการขัดขวางการแข"งขันราคาอย"างเปนธรรมตามขอ ๑.๖
๔. ผูประสงค6จะเสนอราคาตองไม"เปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม"ยอมขึ้นศาลไทย
เวนแต"รัฐบาลของผูประสงค6จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเช"นว"านั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคู"สัญญาตองไม"อยู"ในฐานะเปนผูไม"แสดงบัญชีรายรับรายจ"ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ"ายไม"ถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเขาเปนคู"สัญญากับหน"วยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส6 (e-Government
Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส6ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต6ศูนย6ขอมูลจัดจางภาครัฐ
๗. คู"สัญญาตองรับและจ"ายเงินผ"านบัญชีธนาคาร เวนแต"การเงินแต"ละครั้งซึ่งมีมูลค"าไม"เกินสามหมื่น
บาทคู"สัญญาอาจจ"ายเปนเงินสดก็ได
กํ า หนดยื่ น ซองประมูล ในวัน ที่ 17 ตุ ล าคม ๒๕๕๙ ระหว" า งเวลา ๑o.oo น. ถึ ง ๑๑.oo น.
ณ หองการเงินและพัพัสดุ โรงเรียนอบจ
นอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู ๒๕o๒) และกําหนดเสนอราคาในวันที่ 25
ตุลาคม ๒๕๕๙ เวลา ๑๐.๐๐น. – ๑๐.๓๐
๑๐ น. ณ หองประชุมกองการศึกษา ศาสนา และวั
ละวัฒนธรรม
/ ผูสนใจ...

เอกสารประกวดราคาจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเลขที่ 2/2559
การจางเหมาทําอาหารสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502)
ดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
ตามประกาศโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502)
ลงวันที่ 26 กันยายน 2559
........................................................
โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู2502) ซึ่งตอไปนี้เรียกวา “หนวยการบริหาร ราชการสวนทองถิ่น”
มีความประสงค.จะประกวดราคาจางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502)
ดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส.
ราคากลางในการจัดจางครั้ง นี้เป0นเงิน 2,824,000.- บาท (-สองลานแปดแสนสองหมื่นสี่พัน
บาทถวน-)
ระยะเวลาที่สงมอบทุกวันที่เป3ดเรียน (เวนวันหยุดราชการ) ตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่
27 มีนาคม 2560 รวม 100 วัน
โดยมีขอแนะนําและขอกําหนดดังตอไปนี้
1. เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส
1.1 ขอบเขตและรายละเอียดโครงอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนฯ
1.2 แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส.
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส.
1.4 แบบสัญญาจาง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิราคาที่มีผลประโยชน.รวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2
1.8 หลักเกณฑ.และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเปCน
คูสัญญากับหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผู ประสงค. จ ะเสนอราคาตองเปC น ผู มี อ าชี พ รั บ จางงานที่ ป ระกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส.
2.2 ผูประสงค.จะเสนอราคาตองไมเปCนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจง
เวียนชื่อแลว หรือไมเปCนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปCนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/2.3 ผูประสงค.จะ…..

-๒2.3 ผูประสงค.จะเสนอราคาตองไมเปCนผูมีผลประโยชน.รวมกันกับผูประสงค.จะเสนอราคารายอื่นและ/
หรือตองไมเปCนผูมีผลประโยชน.รวมกันกับผูบริการตลาดอิเล็กทรอนิกส. ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส.หรือไมเปCนกระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรมตามขอ 1.6
2.4 ผูประสงค.จะเสนอราคาตองไมเปCนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
เวนแตรัฐบาลของผูประสงค.จะเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เขาเปCนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปCนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปCนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส. (e - Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส.ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต.ศูนย.ขอมูลจัดจางภาครัฐ
2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่น
บาทคูสัญญาอาจจายเปCนเงินสดได
3. หลักฐานการเสนอราคา ผูประสงคจะเสนอราคาตองเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป0น 2 ส>วน คือ
3.1 ส>วนที่ 1 อย>างนอยตองมีเอกสารดังต>อไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปCนนิติบุคคล
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห.สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูประสงค.จะเสนอราคาเปCนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปCนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูเปCนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีผูประสงค.จะเสนอราคาเปCนผูประสงค.เสนอราคารวมกันในฐานะเปCนผูรวมคา ใหยื่น
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝ\ายใดเปCนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝ\ายใดเปCนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน
(1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย. (ถามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม (ถามี)
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (1)
3.2 ส>วนที่ 2 อย>างนอยตองมีเอกสารดังต>อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.โดยตอง ลงนาม
พรอมประทับตรา (ถามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งป3ดอากรแสตมป]ตามกฎหมายในกรณีที่ผูประสงค.จะเสนอราคา มอบ
อํานาจใหผูอื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามขอ 5
(4) ขอบเขตและรายละเอียดโครงการ
/(5) แบบใบยื่นขอ……

-๓(5) แบบใบยื่นขอเสนอการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.
(6) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นตามแบบในขอ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผูประสงค.จะเสนอราคาตองยื่นขอเสนอตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส. และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.นี้โดยไมมีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น
และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผูประสงค.จะเสนอราคาใหชัดเจน
4.2 ผูประสงค.จะเสนอราคาจะตองมีรายละเอียดปริมาณงานจางใหครบถวน
4.3 ผูประสงค.จะเสนอราคาตองกําหนดยืนราคาไมนอยกวา 90 วันนับแตวันยืนยันราคาสุดทาย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไวและจะถอนการ
เสนอราคามิได
4.4 ผูประสงค.จะเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจางใหแลวเสร็จไมเกิน
100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจางหรือวันที่ไดรับหนังสือแจงจากโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502)
4.5 กอนยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. ผูประสงค.จะเสนอราคาควรตรวจดู
รางสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารประกวดราคาจางทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่น
ขอเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.
4.6 ผูประสงค.จะเสนอราคาจะตองยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.จาหนาซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาตามโครงการฯ โดยระบุไวที่หนาซองวา “เอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.เลขที่ 2/2559 ” ยื่นตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาตามโครงการในวันที่ 17
ตุลาคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น ณ หองการเงินและพัสดุ โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วัน
ครู2502) และกําหนดเสนอราคา ในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เวลา 10.00 - 10.30 น. ณ.หองประชุมกอง
การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
เมื่อพนกําหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส!แลวจะ ไม$รับเอกสาร
เพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูประสงค. จะเสนอราคาแต
ละรายวาเปCนผูประสงค.จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน.รวมกันกับผูประสงค.จะเสนอราคารายอื่น หรือเปCนผูมีผลประโยชน.
รวมกันระหวางผูประสงค.จะเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส.ตามขอ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.หรือไมพรอมทั้งตรวจสอบขอเสนอตามขอ 3.2 และแจงผูประสงค.จะเสนอราคาแต
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย.ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานวาผูประสงค.จะเสนอ
ราคารับทราบแลว
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคากอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส.วา มีผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCน
ธรรมตามขอ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเปCน
ผูมีสิทธิเสนอราคาและโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู 2502) จะพิจารณาลงโทษผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิ
เสนอราคาดังกลาวเปCนผูทิ้งงาน
ผูประสงค.จ ะเสนอราคาที่ ไมผ านการคั ด เลื อกเบื้ องตน เพราะเหตุ เปCนผู ประสงค.จ ะเสนอราคาที่ มี
ผลประโยชน.รวมกันกับผูประสงค.จะเสนอราคารายอื่น หรือเปCนผูมีผลประโยชน.รวมกัน ระหวางผูประสงค.จะเสนอราคากับ
/ผูใหบริการตลาด……

-๔ผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส! ณ วันประกาศประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส! หรือเป/นผูประสงค!จะ
เสนอราคาที่ก ระทํา การอันเป/นการขัด ขวางการแข$งขันราคาอย$า งเป/นธรรมหรื อเป/น ผูประสงค!จะเสนอราคาที่ไม$ผ$า น
คุณสมบัติทางดานเทคนิค อาจอุทธรณ!คําสั่งดังกล$าวต$อหัวหนาหน$วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน 3 วันนับแต$วันที่ไดรับแจงจาก
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ!ของหัวหนาหน$วยงานที่จัดหาใหถือเป/นที่สุด
หากปรากฏตอคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาวา กระบวนการเสนอราคาจางดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส.ประสบขอขัดของจนไมอาจดําเนินการตอไปใหแลวเสร็จภายในเวลาที่กําหนดไว คณะกรรมการดําเนินการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิใหผูแทนผูมีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตอสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแกไขขอขัดของแลวจะใหดําเนินกระบวนการเสนอราคาตอไปจากขั้นตอนที่คางอยูภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือกอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแตตองสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เวนแตคณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นวากระบวนเสนอราคาจะไมแลวเสร็จไดโดยงายหรือขอขัดของไมอาจแกไขได ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่มตนกระบวนการเสนอ
ราคาใหมโดยจะแจงใหผูมิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหวาง การประกวด
ราคาฯเพื่อใหการประกวดราคาฯเกิดประโยชน.สูงสุดตอทางราชการ
4.7 ผูประสงค.จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหเปCนผูมีสิทธิเสนราคาจะตองปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไวในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจางดวยวิธีก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส.ที่ไดยื่นมาพรอมกับซองขอเสนอดานเทคนิค
(2) ราคาสูง สุด ของการประกวดราคาจางดวยวิ ธี การทางอิเล็ ก ทรอนิก ส. จ ะตองเริ่ม ตนที่
2,824,000.- บาท
(3) ราคาที่เสนอจะตองเปCนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถามี) ตลอดจนรวม
คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว
(4) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนจะตองมาลงทะเบียนเพื่อเขาสูกระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ที่กําหนด
(5) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่มาลงทะเบียนแลวตอง LOG IN เขาสูระบบ
(6) ผูมีสิทธิเสนอราคาหรือผูแทนที่ LOG IN แลวจะตองดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. จะตองต่ํากวาราคาเริ่มตนในการประกวดราคาฯ และจะตองลด
ราคาขั้นต่ํา (Minimum Bid) ไมนอยกวาครั้งละ 5,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆไปตองเสนอราคาครั้งละไมนอยกวา 5,000.-บาท จากราคาครั้งสุดทายที่เสนอลดแลว
(7) หามผูมิสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้นจะตองยืนยัน
ราคาตอผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส. ราคาที่ยืนยันจะตองตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับคัดเลือกใหเปCนผูชนะราคาตองรับผิดชอบคาใชจายในการใหบริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส.และคาใชจายในการเดินทางของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส. ทั้งนี้ จะแจงใหทราบใน
วันเสนอราคา
(9) ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมาเสนอราคาในวันที่ 25 ตุลาคม 2559 ตั้งแตเวลา 10.00 10.30 น. เปCนตนไป ทั้งนี้จะแจงนัดหมายตามแบบแจง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ใหทราบตอไป
(10) ผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเขาใจในระบบและวิธีเสนอราคาของผู
/ใหบริการตลาด….

-๕ใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส.ที่แสดงไวในเว็บไซด. www.gprocurement.go.th และผูมีสิทธิเสนอราคาตองทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคากอนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด.ของผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส.
5. หลักประกันซอง
ผูประสงค.จะเสนอราคาตองวางหลั กประกันซอง พรอมกับการยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคจํานวน
141,200.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองรอยบาทถวน-) โดยหลักประกันซองจะตองมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแตวันยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันใหใชอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) โดยเปCนเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ขอเสนอทางดานเทคนิคหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย. ที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย.และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในขอ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามขอนี้โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) จะคืน
ใหผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลวเวนแตผูมีสิทธิ
เสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 ราย จะคืนใหตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือเมื่อผูมีสิทธิเสนอ
ราคาไดพนจากขอผูกพันแลวการคืนหลักประกันซองไมวาในกรณีใดๆ จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑการยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคา
ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) จะ
ยึดหลักประกันซองของผูเสนอราคาอัตรารอยละ 5 ของราคาที่จัดหา เวนแตกรณีดังตอไปนี้ จะยึดกลักประกันซองในอัตรา
รอยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา
6.1 ผูเสนอที่ยื่นเอกสารปลอม
6.2 ผูเสนอราคาที่เสนอราคาผิด เวนแตเปCนเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท.ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด
เพื่อแจงความประสงค.และระบุราคาที่จะเสนอ แลวสงแบบฟอร.มยืนยันการประกวดราคาผานโทรสาร
6.3 ผูเสนอราคาที่มีพฤติการณ.สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
6.4 ผูเสนอราคาที่ไม Log in เขาสูระบบในระยะเวลาการประกวดราคา เวนแตจะ เปCนเหตุ สุดวิสัย และ
แจงใหคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประกวดราคา
6.5 ผูเสนอราคาที่ไมเสนอราคาหรือเสนอราคาเทากับหรือสูงกวาราคาเริ่มตนการประกวดราคา
6.6 ผูเสนอราคาไมยืนยันราคาสุดทายซึ่งตรงกับราคาประกวดราคาครั้งสุดทาย
7. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
7.1 ในการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส.โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู
2502) จะพิจารณาตัดสินดวย ราคารวม
7.2 หากผูประสงค.จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม
ถูกตองหรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ไมถูกตองตามขอ 4 แลว
/คณะกรรมการดํา…..

-๖คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไมรับพิจารณาขอเสนอ ของผูประสงค.จะเสนอราคารายนั้น เวนแตเปCน
ขอผิ ด พลาดหรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก นอยหรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประกวดราคาจางดวยวิ ธี ก ารทาง
อิเล็กทรอนิกส. ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น วาจะเปCนประโยชน.ตอโรงเรียนอบจ.บานตลาด
เหนือ (วันครู2502) สงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูประสงค. จะเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูประสงค.จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผูรับเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ของโรงเรียนอบจ.
บานตลาดเหนือ (วันครู2502)
(2) เสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจางดวย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ที่เปCนสาระสําคัญ หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูประสงค.จะเสนอราคาราย
อื่น
7.3 ในการตัดสินการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประกวดหรือโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) มีสิทธิใหผูประสงค.จะเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง
สภาพ ฐานะหรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูประสงค.จะเสนอราคาได โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) มี
สิทธิที่จะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง
7.4 โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกจาง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. โดยไมพิจารณาจัดจางเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน.ของทางราชการเปCนสําคัญและใหถือวาการตัดสินของโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502)เปCน
เด็ดขาด ผูประสงค.จะเสนอราคาหรือผูมีสิทธิเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งโรงเรียนอบจ.บานตลาด
เหนือ (วันครู2502)จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. และลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคา
เปCนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปCนผูมีสิทธิเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการ
โดยไมสุจริต เชนการเสนอเอกสารอันเปCนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปCนตน
ในกรณีที่ผูมีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายไดวาไมอาจดําเนินงานตาม
สัญญาได คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาหรือโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู2502) จะใหผูมีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําใหเชื่อไดวาผูมีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส.ใหเสร็จสมบูรณ. หากคาชี้แจงไมเปCนที่รับฟoงได โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) มีสิทธิที่จะ
ไมรับราคาของผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้น
7.5 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริง ภายหลังจากการประกวดราคาจางดวยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส. วาผู
ประสงค.จะเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกเปCนผูมิสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน.รวมกันกับผูมีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เปCนผูมีผลประโยชน.รวมกันระหวางผูมีสิทธิเสนอราคากับผูใหบริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส. ณ วันประกาศประกวดราคา
จางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. หรือเปCนผูมีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเปCนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCน
ธรรม ตามขอ 1.โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูมีสิทธิเสนอราคาดังกลาวและ
โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) จะพิจารณาลงโทษผูมีสิทธิเสนอราคารายนั้นเปCนผูทิ้งงาน
8.การทําสัญญาจาง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. (ผูรับจาง) จะตองทําสัญญาจางตามแบบสัญญา
ดังระบุในขอ 1.4 กับโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวาง
/หลักประกันสัญญา....

-๗หลักประกันสัญญาเปCนจํานวนเงินเทากับรอยละ 5 ของราคาคาจางที่ประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ได ให
โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
8.1 เงินสด
8.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) โดยเปCนเช็คลงวันที่ที่ทํา
สัญญาหรือกอนหนานั้นไมเกิน 3 วันทําการของทางราชการ
8.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ 1.5
8.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย.ที่ไดรับอนุญาต ใหประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย.และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวน
ราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในขอ 1.5
8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตาม
สัญญาจางแลว
9. ค>าจางและการจ>ายเงิน
โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) จะจายเงินคาจางเปCนรายงวดๆ/เดือนๆ ละ1 ครั้งโดย
เบิกจายตามความจริงตามวันและการสงมอบงานในแตละเดือน
10. อัตราค>าปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาจางจะกําหนดในอัตรารอยละ 0.10 ของคาจางตามสัญญาตอวัน
11. การรับประกันความชํารุดบกพร>อง
ผูชนะการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ซึ่งไดทําขอตกลงเปCนหนังสือหรือทําสัญญาจาง
ตามแบบดังระบุในขอ 1.5 แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของงานจางที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม
นอยกวา...-...เดือน...-.....ปp นับถัดจากวันทีโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ไดรับมอบงาน โดยผูรับจางตองรีบ
จัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดีดังเดิมภายใน ...-....วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุดบกพรอง
12.ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
12.1 เงินคาจางสําหรับงานจางครั้งนี้ไดมาจากเงินรายไดและเงินจัดสรร
การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อในโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ไดรับงบประมาณในการ
จัดทําโครงการอาหารกลางวันตามขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจาปp 2560 และเงิน จัดสรรแลวเทานั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาการ จางเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ
(วันครู2502) ดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ครั้งนี้เปCนเงินทั้งสิ้น 2,824,000.-บาท (-สองลานแปดแสนสองหมื่นสี่พัน
บาทถวน-)
12.2 เมื่อโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ไดคัดเลือกผูมีสิทธิเสนอราคารายใด ใหเปCนผูรับ
จางและได ตกลงจางตามการประกวดราคาจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส. ถาผูรับจางจะตองสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จางดังกลาวเขามาจากตางประเทศและของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการ
รับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งเปCนผูรับจางจะตองปฏิบัติตาม
กฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชย.นาวี ดังนี้
(1) แจงการสั่งหรือนําเขาสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอหนวยการบริหารราชการสวน
/ทองถิ่นเจาทาภายใน….

-๘ทองถิ่นเจาทาภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันที่ผูรับจางสั่ง หรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปCนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(2) จัดการใหสิ่ง ของดัง กลาวบรรทุ กโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเ ชนเดี ยวกั บเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากหนวยการบริหารราชการสวนทองถิ่นเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใชเรือไทยซึ่งจะตองไดรับอนุญาตเชนนั้น กอนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเปCนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูรับจางจะตองผิดตามกฎหมายวาดวยการ สงเสริม
การพาณิชย.นาวี
12.3 ผูประสงค.จะเสนอราคาซึ่งไดยื่นเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ตอโรงเรียน
อบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) แลวจะถอนออกจากประกวดราคาฯมิไดและเมื่อไดรับการคัดเลือกใหเปCนผูมีสิทธิเสนอ
ราคาแลวตองเขารวมเสนอราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส.ตามเงื่อนไขที่กําหนดในขอ 4.8 ( 5) ( 6) ( 7) และ (8)
มิฉะนั้นโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) จะริบหลักประกันซองจํานวนรอยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น (ถามี) รวมทั้งอาจพิจารณาใหเปCนผูทิ้งงานไดหากมีพฤติกรรมเปCนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปCนธรรม
12.4 ผูมีสิทธิเสนอราคาซึ่งโรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญา
หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไวในขอ 8 โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู2502) จะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากผูออกหนังสือค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอื่น
(ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปCนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.5 โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ (วันครู2502) สงวนสิทธิ์ที่จะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนด
ในแบบสัญญาใหเปCนไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถามี)
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหวางระยะเวลาการดําเนินการ ผูรับจางพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ.ที่กฎหมายและระเบียบได
กําหนดไวโดยเครงครัด

( นางสาวพัชนี ขรรค.วิไลกุล )
ผูอํานวยการโรงเรียนบานตลาดเหนือ(วันครู ๒๕o๒) ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค.การบริหารสวนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 26 กันยายน 2559

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู 2502)
งวดที่ 1
ลําดับ
1

วัน เดือน ปK
1 พฤศจิกายน 2559

2

2 พฤศจิกายน 2559

รายการ
ขาวสวย+ไขเจียวไกสับ+ผัดพริก
ทะเล
ราดหนารวมมิตรทะเล + เสนหมี่

3

3 พฤศจิกายน 2559

ขาวผัดไก+น้ําซุป+ไสกรอกทอด

4

4 พฤศจิกายน 2559

5

7 พฤศจิกายน 2559

ขาวสวย+ตมจืดเตาหูสาหราย+ไก
กระเทียม
ขาวมันไกทอด+ตมจืดฟoก+ไขตม

6

8 พฤศจิกายน 2559

ขาวสวย+กระเพราไก+ไขดาว

7

9 พฤศจิกายน 2559

ขาวสวย+ไขพะโล+ไกทอด

8

10 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+ตมจับฉาย+ทอดมันปลา

9

11 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+ตมขาไก+ผัดพริกทะเล

10

14 พฤศจิกายน 2559

13

ขาวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก+ไก
ทอดกระเทียม
15 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+ผัดวุนเสนใสไข+ตมยํา
ไก
16 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข+ปลา
ราดพริก
17 พฤศจิกายน 2559 กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตรทะเล

14

18 พฤศจิกายน 2559

15
16

21 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+ไกทอดกระเทียม+ตมยํา
ไก
22 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก

17

23 พฤศจิกายน 2559

11
12

ขาวผัดรวมมิตร+ไขดาว

ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก
หวาน

ของหวน
จํานวน(คน)
ผลไมตามฤดูกาล/สาคู
1,412
เปpยก
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เตาสวน
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
เขียว
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เฉากtวย
ผลไมตามฤดูกาล/กลวย
1,412
บวชชี
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ลอดชองน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/รวม
1,412
มิตร
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เทศแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ทับทิมกรอบ
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ฟoกทองแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
ดําน้าํ กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ชั้น
ผลไมตามฤดูกาล/วุน
1,412
กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/เคก
1,412
เคกกลวยหอม
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
เปpยกปูน
ผลไมตามฤดูกาล/ขาว
1,412
เหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/บัว
1,412
ลอย

ลําดับ
วัน เดือน ปK
รายการ
ของหวน
จํานวน(คน)
18 24 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+ผัดฟoกทอด+ตมสมปลา ผลไมตามฤดูกาล/ตะโก
1,412
19 25 พฤศจิกายน 2559
ขาวผัดปู+ไขดาว
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เชื่อม
20 28 พฤศจิกายน 2559
กuวยเตี๋ยวไกแดง+ไขตม
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ถวย
21 29 พฤศจิกายน 2559 ขาวสวย+แกงเขียวหวานไก+ไข ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ดาว
ตาล
22 30 พฤศจิกายน 2559
ราดหนารวมมิตรทะเล
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ครองแครงน้ํากะทิ
หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบทีห่ าซื้อในทองตลาด

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู 2502)
งวดที่ 2
ลําดับ
1

วัน เดือน ปK
1 ธันวาคม 2559

2

2 ธันวาคม 2559

รายการ
ขาวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข+ปลา
ราดพริก
กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตรทะเล

3

6 ธันวาคม 2559

ขาวผัดรวมปู+ไขดาว

4

7 ธันวาคม 2559

5

8 ธันวาคม 2559

ขาวสวย+ไกทอดกระเทียม+ตมยํา
ไก
ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก

6

9 ธันวาคม 2559

7

13 ธันวาคม 2559

8

14 ธันวาคม 2559

ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก
หวาน
ขาวสวย+ไขเจียวไกสับ+ผัดพริก
ทะเล
ราดหนารวมมิตรทะเล + เสนหมี่

9

15 ธันวาคม 2559

ขาวผัดไก+น้ําซุป+ไสกรอกทอด

10

16 ธันวาคม 2559

11

19 ธันวาคม 2559

ขาวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก+ไก
ทอดกระเทียม
ขาวผัดปู+ไขดาว

12

20 ธันวาคม 2559

กuวยเตี๋ยวไกแดง+ไขตม

13

21 ธันวาคม 2559

14

22 ธันวาคม 2559

ขาวสวย+แกงเขียวหวานไก+ไข
ตม
ราดหนารวมมิตรทะเล

15

23 ธันวาคม 2559

16

26 ธันวาคม 2559

ขาวสวย+ตมจืดเตาหูสาหราย+ไก
กระเทียม
ขาวมันไกทอด+ตมจืดฟoก+ไขตม

17

27 ธันวาคม 2559

ขาวสวย+กระเพราไก+ไขดาว

ของหวน
จํานวน(คน)
ผลไมตามฤดูกาล/สาคู
1,412
เปpยก
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เตาสวน
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
เขียว
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เฉากtวย
ผลไมตามฤดูกาล/กลวย
1,412
บวชชี
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ลอดชองน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/รวม
1,412
มิตร
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เทศแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ทับทิมกรอบ
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ฟoกทองแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
ดําน้าํ กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ชั้น
ผลไมตามฤดูกาล/วุน
1,412
กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/เคก
1,412
เคกกลวยหอม
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
เปpยกปูน
ผลไมตามฤดูกาล/ขาว
1,412
เหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/บัว
1,412
ลอย

ลําดับ
18
19

วัน เดือน ปK
28 ธันวาคม 2559
29 ธันวาคม 2559

20

30 ธันวาคม 2559

รายการ
ของหวน
จํานวน(คน)
ขาวสวย+ผัดฟoกทอด+ตมสมปลา ผลไมตามฤดูกาล/ตะโก
1,412
ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เชื่อม
ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
หวาน
ถวย

หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบทีห่ าซื้อในทองตลาด

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู 2502)
งวดที่ 3
ลําดับ
1

วัน เดือน ปK
3 มกราคม 2560

2

4 มกราคม 2560

3

5 มกราคม 2560

รายการ
ขาวสวย+แกงเขียวหวานไก+ไข
ดาว
ขาวสวย+ไขเจียวไกสับ+ผัดพริก
ทะเล
ราดหนารวมมิตรทะเล + เสนหมี่

4

6 มกราคม 2560

ขาวผัดไก+น้ําซุป+ไสกรอกทอด

5

9 มกราคม 2560

6

10 มกราคม 2560

ขาวสวย+ตมจืดเตาหูสาหราย+ไก
กระเทียม
ขาวมันไกทอด+ตมจืดฟoก+ไขตม

7

11 มกราคม 2560

ขาวสวย+กระเพราไก+ไขดาว

8

12 มกราคม 2560

ขาวสวย+ไขพะโล+ไกทอด

9

13 มกราคม 2560

ขาวสวย+ตมจับฉาย+ทอดมันปลา

10

17 มกราคม 2560

ขาวสวย+ตมขาไก+ผัดพริกทะเล

11

18 มกราคม 2560

12

19 มกราคม 2560

13

20 มกราคม 2560

14

23 มกราคม 2560

ขาวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก+ไก
ทอดกระเทียม
ขาวสวย+ผัดวุนเสนใสไข+ตมยํา
ไก
ขาวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข+ปลา
ราดพริก
กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตรทะเล

15

24 มกราคม 2560

ขาวผัดรวมมิตร+ไขดาว

16

25 มกราคม 2560

17

26 มกราคม 2560

ขาวสวย+ไกทอดกระเทียม+ตมยํา
ไก
ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก

ของหวน
จํานวน(คน)
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ตาล
ผลไมตามฤดูกาล/สาคู
1,412
เปpยก
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เตาสวน
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
เขียว
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เฉากtวย
ผลไมตามฤดูกาล/กลวย
1,412
บวชชี
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ลอดชองน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/รวม
1,412
มิตร
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เทศแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ทับทิมกรอบ
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ฟoกทองแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
ดําน้าํ กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ชั้น
ผลไมตามฤดูกาล/วุน
1,412
กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/เคก
1,412
เคกกลวยหอม
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
เปpยกปูน
ผลไมตามฤดูกาล/ขาว
1,412
เหนียวดําน้ํากะทิ

ลําดับ
18

วัน เดือน ป
27 มกราคม 2560

19
20

30 มกราคม 2560
31 มกราคม 2560

รายการ
ของหวน
จํานวน(คน)
ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก ผลไมตามฤดูกาล/บัว
1,412
หวาน
ลอย
ขาวสวย+ผัดฟoกทอด+ตมสมปลา ผลไมตามฤดูกาล/ตะโก
1,412
ขาวผัดปู+ไขดาว
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เชื่อม

หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบทีห่ าซื้อในทองตลาด

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู 2502)
งวดที่ 4
ลําดับ
1

วัน เดือน ปK
1 กุมภาพันธ. 2560

2

2 กุมภาพันธ. 2560

รายการ
ขาวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข+ปลา
ราดพริก
กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตร

3

3 กุมภาพันธ. 2560

ขาวผัดรวมมิตร+ไขดาว

4

6 กุมภาพันธ. 2560

5

7 กุมภาพันธ. 2560

ขาวสวย+ไกทอดกระเทียม+ตมยํา
ไก
ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก

6

8 กุมภาพันธ. 2560

7

9 กุมภาพันธ. 2560

8

10 กุมภาพันธ. 2560

ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก
หวาน
ขาวสวย+ไขเจียวไกสับ+ผัดพริก
ทะเล
ราดหนารวมมิตรทะเล + เสนหมี่

9

14 กุมภาพันธ. 2560

ขาวผัดไก+น้ําซุป+ไสกรอกทอด

10

15 กุมภาพันธ. 2560

11

16 กุมภาพันธ. 2560

ขาวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก+ไก
ทอดกระเทียม
ขาวผัดปู+ไขดาว

12

17 กุมภาพันธ. 2560

กuวยเตี๋ยวไกแดง+ไขตม

13

20 กุมภาพันธ. 2560

14

21 กุมภาพันธ. 2560

ขาวสวย+แกงเขียวหวานไก+
ทอดมันปลา
กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตรทะเล

15
16

22 กุมภาพันธ. 2560 ขาวสวย+ตมจืดเตาหูสาหราย+ไก
กระเทียม
23 กุมภาพันธ. 2560 ขาวมันไกทอด+ตมจืดฟoก+ไขตม

17

24 กุมภาพันธ. 2560

ขาวสวย+กระเพราไก+ไขดาว

ของหวน
จํานวน(คน)
ผลไมตามฤดูกาล/สาคู
1,412
เปpยก
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เตาสวน
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
เขียว
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เฉากtวย
ผลไมตามฤดูกาล/กลวย
1,412
บวชชี
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ลอดชองน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/รวม
1,412
มิตร
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เทศแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ทับทิมกรอบ
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ฟoกทองแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
ดําน้าํ กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ชั้น
ผลไมตามฤดูกาล/วุน
1,412
กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/เคก
1,412
เคกกลวยหอม
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
เปpยกปูน
ผลไมตามฤดูกาล/ขาว
1,412
เหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/บัว
1,412
ลอย

ลําดับ
วัน เดือน ปK
18 27 กุมภาพันธ. 2560
19 28 กุมภาพันธ. 2560

รายการ
ของหวน
จํานวน(คน)
ขาวสวย+ผัดฟoกทอด+ตมสมปลา ผลไมตามฤดูกาล/ตะโก
1,412
ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เชื่อม

หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบทีห่ าซื้อในทองตลาด

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บานตลาดเหนือ(วันครู 2502)
งวดที่ 5
ลําดับ
1

วัน เดือน ปK
1 มีนาคม 2560

รายการ
ขาวผัดไก+น้ําซุป+ไสกรอกทอด

2

2 มีนาคม 2560

3

3 มีนาคม 2560

ขาวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก+ไก
ทอดกระเทียม
ขาวผัดปู+ไขดาว

4

6 มีนาคม 2560

กuวยเตี๋ยวไกแดง+ไขตม

5

7 มีนาคม 2560

ขาวสวย+กระเพราไก+ไขดาว

6

8 มีนาคม 2560

ขาวสวย+ผัดฟoกทอด+ตมสมปลา

7

9 มีนาคม 2560

ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก

8

10 มีนาคม 2560

9

13 มีนาคม 2560

ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก
หวาน
ขาวสวย+ผัดผักบุง+แกงแพนงไก

10

14 มีนาคม 2560

11

15 มีนาคม 2560

12

16 มีนาคม 2560

13

17 มีนาคม 2560

14

20 มีนาคม 2560

15

21 มีนาคม 2560

16

22 มีนาคม 2560

17

23 มีนาคม 2560

ขาวสวย+แกงจืดเตาหูไกสับ+ไก
หวาน
ขาวสวย+ไขเจียวไกสับ+ผัดพริก
ทะเล
ราดหนารวมมิตรทะเล + เสนหมี่
ขาวสวย+แกงเขียวหวานไก+ไข
ดาว
กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตรทะเล
ขาวสวย+ตมจืดเตาหูสาหราย+ไก
กระเทียม
ขาวมันไกทอด+ตมจืดฟoก+ไขตม
ขาวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข+ปลา
ราดพริก

ของหวน
จํานวน(คน)
ผลไมตามฤดูกาล/สาคู
1,412
เปpยก
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เตาสวน
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
เขียว
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
เฉากtวย
ผลไมตามฤดูกาล/กลวย
1,412
บวชชี
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ลอดชองน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/รวม
1,412
มิตร
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เทศแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ทับทิมกรอบ
ผลไมตามฤดูกาล/
1,412
ฟoกทองแกงบวด
ผลไมตามฤดูกาล/ตมถั่ว
1,412
ดําน้าํ กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
ชั้น
ผลไมตามฤดูกาล/วุน
1,412
กะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/เคก
1,412
เคกกลวยหอม
ผลไมตามฤดูกาล/ขนม
1,412
เปpยกปูน
ผลไมตามฤดูกาล/ขาว
1,412
เหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไมตามฤดูกาล/บัว
1,412
ลอย

ลําดับ
18
19

วัน เดือน ปK
24 มีนาคม 2560
27 มีนาคม 2560

รายการ
กuวยเตี๋ยวราดหนารวมมิตร
ขาวผัดรวมมิตร+ไขดาว

ของหวน
จํานวน(คน)
ผลไมตามฤดูกาล/ตะโก
1,412
ผลไมตามฤดูกาล/มัน
1,412
เชื่อม

หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบทีห่ าซื้อในทองตลาด

