ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ประจาภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
-------------------------------------------------ด้วย องค์การบริห ารส่ว นจั งหวัดภู เก็ต โดยโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) มีความ
ประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ประจําภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 ( ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศและเอกสารสอบราคาจ้าง ) ทั้งนี้ ราคา
กลางคือ 20 บาท/คน/วัน จํานวน 865 คน จํานวน 100 วัน จํานวน 86,500 มื้อ เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม
พ.ศ.2560 - 23 มีนาคม พ.ศ.2561 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,730,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
กําหนดส่งมอบทุกวันที่เปิดเรียน
รายละเอียดในการจ้างเหมาดังนี้
ข้อ.1 ผู้รับจ้างจะต้องจัดทําอาหารกลางวันสําหรับ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ทุกวัน
ทําการ โดยเริ่มดําเนินการ ตั้งแต่วันที่ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ.2560 - 23 มีนาคม พ.ศ.2561 รวมเป็นจานวน
100 วัน ( เฉพาะวันทําการ )
ข้อ.2 ความสะอาด
ในการผลิตและบริการอาหารความสะอาดถือเป็นสิ่งสําคัญและต้องคํานึงถึงมากที่สุด ถือเป็น
เรื่องหลักของการประกันคุณภาพของอาหารที่มีคุณค่าและปลอดภัยต่อผู้บริโภค จึงมีการกําหนดมาตรการในการดูแล
รักษาความสะอาดเป็นประจําไม่ว่าจะเป็นสถานที่เครื่องมือ อุปกรณ์ ภาชนะและอื่นๆที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ตลอดจนพนักงาน
ต้องดูรักษาความสะอาดส่วนบุคคลโดยเคร่งครัด (ต้องผ่านการตรวจสุขภาพทุกคน)
ข้อ.3 อาหารและผลิตภัณฑ์
ผลิตภัณฑ์อาหารหรือวัตถุดิบต่าง ๆ ต้องเป็นอาหารที่สดใหม่ ผ่านขั้นตอนการเตรียม การปรุงที่
มีการตรวจเช็คทุกขั้นตอนให้ได้เป็นอาหารที่มีความอร่อย มีคุณค่า และปลอดภัย
ข้อ.4 หากผู้รับจ้างเข้าปฏิบัติงานภายในสถานที่ที่โรงเรียนกําหนดให้ เพื่อการปรุงอาหารที่สะอาด สด
ใหม่ ถูก หลักโภชนาการ และโรงเรียนสามารถติดตามกระบวนการปรุงอาหารได้ ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายค่าบํารุงสถานที่ใน
การประกอบอาหาร เป็นจํานวนเงิน 24,000.-/เดือน ให้ผู้รับจ้างดําเนินการเสียค่าใช้จ่ายภายใน 7 วัน หลังจากที่ผู้
รับจ้างได้รับเงินประจํางวดแล้ว ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมภาชนะอุปกรณ์ครัวสําหรับใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ถ้วย จาน
ชาม ช้อน ถาดอาหาร และอื่นๆของผู้รับจ้างมาเอง
ข้อ.5 อาหารต้องประกอบเสร็จสิ้นพร้อมรับประทานได้ ภายในเวลาดังต่อไปนี้
1 ระดับปฐมวัย
ก่อนเวลา
10.40 น.
2 ระดับประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 ก่อนเวลา
11.40 น.
3 ระดับประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 ก่อนเวลา
11.50 น.
ข้อ.6 หากผู้รับจ้างมีการปรุงอาหารเสร็จเรียบร้อยแล้วจากสถานประกอบการของผู้ รับจ้าง ผู้รับจ้างต้อง
ปฏิบัติ ดังนี้
/6.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียม…

-26.1 ผู้รับจ้างต้องจัดเตรียมภาชนะอุปกรณ์ครัวสําหรับใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ถ้วย จาน
ชาม ช้อน ถาดอาหาร และอื่นๆของผู้รับจ้างมาเอง
6.2 การทําความสะอาดวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ หลังจากนักเรียนรับประทานอาหารเสร็จ
แล้วผู้รับจ้างต้องนํากลับไปดําเนินการที่สถานประกอบการของผู้รับจ้างเอง
6.3 การทําความสะอาดบริเวณโรงอาหาร ให้ผู้รับจ้างเป็นผู้ดูแล โดยมีคณะกรรมการโครงการ
จ้างเหมาทําอาหารกลางวันของนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ร่วมกํากับ ติดตาม ด้วยทุกวัน
ข้อ.7 การแจ้งยอดจํานวนนักเรียนในแต่ละวันให้ผู้รับจ้างทราบ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู
2502) จะดําเนินการให้แล้ว เสร็จภายในเวลา 09.00 น. ซึ่งทั้งนี้การเบิกจ่ายเงินค่าอาหารจะเบิกจ่ายตามจํานวน
นักเรียนที่มาในแต่ละ วันเปิดเรียน
ข้อ.8 การเบิกจ่ายเงิน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) จะเบิกจ่ายให้เป็นงวด คือ เดือน
ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 2560 มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม 2561
ราคากลางที่จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) จานวน
ทั้งสิ้น 1,730,000.- บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่นบาทถ้วน)
โดยอาหารกลางวัน ต่อ 1 มื้อ ประกอบด้วย
1. ข้าว ( ข้าวสวยหอมมะลิหรือข้าวเหนียวคุณภาพดี) หรือ อาหารประเภทเส้น
2. กับข้าว ไม่น้อยกว่า 1 อย่าง ต้องเป็นกับข้าวประเภทโปรตีนจากสัตว์ หรือ ไข่ และต้องมีผัก
เป็นส่วนผสมทุกมื้อ (ในกรณีที่เป็นอาหารประเภทเส้นจําเป็นต้องมี เนื้อสัตว์ หรือ ไข่ และ
ผักเป็นส่วนผสม)
3. ขนมหรือผลไม้ อย่างน้อยจํานวน 1 อย่าง
(สําหรับขนมหรือผลไม้ให้เป็นขนม จํานวนไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ข้อ.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาตามโครงการดังกล่าว
ข้อ.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อ ให้เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ยื่นซองสอบราคาอยู่นี้
ข้อ.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
ข้อ.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เสนอราคา ให้แก่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาด
เหนือ(วันครู2502) ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
ในการสอบราคาครั้งนี้
ข้อ. 5 ไม่เป็นผู้ที่เป็นโรคติดต่อชนิดต่าง ๆ อันอาจเป็นอันตรายต่ออาหารหรือชีวิตของเด็กได้
กาหนดรับฟังคาชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม
ในวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. โดยพร้อมเพรียงกัน ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนอบจ.บ้าน
ตลาดเหนือ(วันครู2502) หากไม่มารับฟังคําชี้แจง และไม่ไปดูสถานที่แล้ว จะยกมาเป็นข้ออ้าง ข้อโต้แย้งใดๆ ในภายหลัง
ไม่ได้

/กําหนดยื่นซองสอบราคา...

-3ในวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 ยื่นซอง
ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ)
และรับซองวันสุดท้ายในวันที่ 4 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ยื่นซอง ณ ห้องพัสดุ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑6.3๐ น.
กาหนดเปิดซองสอบราคาต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
ในวันที่ 8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2560 ณ ห้องการเงิน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ตั้งแต่เวลา ๑๐.3๐ น. เป็นต้นไป
ผู้สนใจติ ด ต่อขอรั บซองเอกสารสอบราคา ได้ที่ ห้องพัส ดุ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู
2502) ระหว่างวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึงวันที่ 1 เดือน กันยายน พ.ศ. 2560 หรือ เข้าดู
รายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.wankroo2502.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 076-225772 ในวัน
และเวลาราชการ
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2560

(ลงชื่อ)
(นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล)
ผู้อํานวยการโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)

เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่ 1/๒๕61

ประกาศสอบราคาจ้างทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ตามประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ลงวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
ด้วยโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต ซึ่งต่อไปนี้
เรียกว่า “หน่วยงานบริหารราชการท้องถิ่น ” มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาจัดทําอาหารกลางวันประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 สําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) จํานวน 865 คน/วัน ราคา 20.บาท/คน/วัน ระยะเวลา ๑00 วัน กําหนดส่งมอบตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ๒๕60 ถึงวันที่ 23 มีนาคม 2561 (ไม่รวม
วันหยุดเรียนและวันหยุดนักขัตฤกษ์) รายละเอียดตามขอบเขตการดําเนินงานที่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู
2502) กําหนด โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนด ดังต่อไปนี้
๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
๑.๑ แบบรูปรายการละเอียด
๑.๒ แบบใบเสนอราคา
๑.๓ แบบสัญญาจ้าง
๑.๔ แบบหนังสือค้ําประกัน
(๑) (หลักประกันสัญญา)
(๒) หลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้า
(๓) หลักประกันผลงาน
๑.๕ บทนิยาม
(๑) ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร
(๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานที่สอบราคาจ้าง
๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือห้ามติดต่อหรือห้ามเข้าเสนอราคา กับองค์การบริหารส่วนตําบล
๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่ง ให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบ
ราคาหรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕
๒.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
๒.๖ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจั ด
จ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็ปไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างจัดจ้างภาครัฐ
/๒.๗ คู่สัญญา...

-๒๒.๗ คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่ านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจรับเป็นเงินสดก็ได้
2.8 ผู้ เสนอราคาต้องมีใ บรับรองแพทย์ปริญ ญา (ออกให้ ไ ม่เกิน ๑ เดื อน นั บแต่วัน ที่ตรวจ
ร่างกาย ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น) ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
๓. หลักฐานการเสนอราคา
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคาโดยแยกไว้นอกซองใบ
เสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ
๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรอง การ
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อห้างหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุมพร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มี อํานาจควบคุมและบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อม
รับรองสําเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้
เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่ นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) หลักฐานอื่น ๆ ถ้ามี
- สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
- สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
- สําเนาทะเบียนบ้าน
- ใบรับรองแพทย์ปริญญา(ออกให้ไม่เกิน ๑ เดือน นับแต่วันที่ตรวจร่างกาย
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น) ดังนี้
ก. โรคเรื้อนในระยะติดต่อหรือในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ข. วัณโรคระยะอันตราย
ค. โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม
ง. โรคยาเสพติดให้โทษ
จ. โรคพิษสุราเรื้อรัง
/(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑…..

-3(๕) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑)
๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอืน่ ลงนามในใบเสนอราคาแทน
(๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒)
๔. การเสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินที่เสนอ
จะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง
๔.๒ ในการเสนอราคา ให้ผู้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอ
ราคารวมและหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ได้ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคารวม
ที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิดราคา
รวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอกําหนดยืนราคา
ไม่น้อยกว่า 6๐ วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคาโดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ ตนได้เสนอ
ไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้
๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบงานจ้างทุกวันในวันทําการ จํานวน ๑00 วัน นับจากวันลง
นามในสัญญาจ้าง หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ภูเก็ต ให้เริ่มทํางาน
๔.๔ ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูปและรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา
4.5 ผู้เสนอราคา จะต้องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้า ซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2561..”
โดยยื่นโดยตรงต่อโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ระหว่างวันที่ 21 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 ถึง
วัน ที่ 1 เดื อ น กั น ยายน พ.ศ. 2560 ยื่น ซอง ณ ห้อ งพัส ดุ โรงเรี ย นอบจ.บ้า นตลาดเหนื อ(วัน ครู 2 502)
ตั้งแต่เวลา ๐8.3๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. (เว้นวันหยุดราชการ) และรับซองวันสุดท้ายในวันที่ 4 เดือน กันยายน
พ.ศ. 2560 เวลา 08.30 – 16.30 น. ยื่นซอง ณ ห้องพัสดุ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง ๑6.3๐ น.
เมื่อพ้นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์
ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มี
สิทธิ์ได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา
หากปรากฏว่าคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซองใบเสนอราคาว่า
ผู้เสนอราคากระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการ
กระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้เสนอราคารายนั้นออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาที่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือก และโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู
2502) จะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคา ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยได้ว่าผู้เสนอรายนั้นเป็น
/ผู้ที่ให้ความร่วมมือ.....

-4ผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว
ผู้เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อผู้ว่าราชการจังหวัด ภายใน ๓ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของผู้ว่าราชการจังหวัดให้ถือเป็นที่สุด
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาที่มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องการเงิน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ในวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕60
ตั้งแต่เวลา ๑๐.3๐น. เป็นต้นไป
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรค ๕ ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองใบเสนอราคา
เว้นแต่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และใน
กรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาที่
ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอ
ราคาดังกล่าวได้
๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
๕.๑ ในการสอบราคาครั้งนี้ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) สังกัด องค์การบริหาส่วน
จังหวัดภูเก็ต จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐาน
การเสนอราคาไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้ว คณะกรรมการเปิด
ซองสอบ ราคาจะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิด
แปลกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) เท่านั้น
๕.๒ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)สงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดย
ไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคาหรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาขององค์การบริหารส่วนตําบล
(๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาหรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด
หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา
(๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสําคัญ
หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น
(๔) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้
๕.๓ ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) มีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่
เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)มีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
๕.๔ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุด หรือราคา
หนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจํานวนหรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการ
ใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณาทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)เป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้อง
/ค่าเสียหาย ใดๆ มิได้…..

-5ค่าเสียหาย ใดๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้
เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
ในกรณี ที่ผู้ เ สนอราคาต่ํา สุ ด เสนอราคาต่ํ า จนคาดหมายได้ ว่ า ไม่ อ าจดํา เนิ น งานตามสั ญ ญาได้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)จะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดง
หลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ้างให้เสร็จสมบูรณ์ หากคําชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)มีสิทธิที่จะไม่รบั ราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
๖. การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับโรงเรียนอบจ.บ้าน
ตลาดเหนือ(วันครู2502)ภายใน….. ๗….. วันนับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวน
เงินเท่ากับร้อยละห้าของราคาค่าจ้ างที่สอบราคาได้ ให้โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)ยึดถือไว้ในขณะทํา
สัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๖.๑ เงินสด
๖.๒ เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) โดยเป็นเช็คลง
วันที่ที่ทําสัญญาหรือก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วันทําการของทางราชการ
๖.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ
๑.๔
๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย
๖.๕ หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่างๆทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของ ธนาคารตามที่
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกําหนด (การใช้หลักประกันตามข้อนี้ใช้เฉพาะสัญญาจ้างก่อสร้างที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท)
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา
(ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่ง โดยไม่ได้รับ
ความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม)
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)จะจ่ายเงินค่าจ้างทําอาหารกลางวันสําหรับ เป็นราย
งวดๆ/เดือนๆละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2560 ถึง มีนาคม 2561 เป็นจํานวน ๑00 วันทําการ เมื่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงานแล้วเสร็จ โดยเบิกจ่ายตามจานวนจริงตามวันและการส่งมอบงานในแต่ละเดือน
ทั้งนี้ จะจ่ายเงินก็ต่อเมื่อได้รับการจัดสรรจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น
๘. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ……๐.๑๐……ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
๙. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการสอบราคาซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาจ้างตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ แล้วแต่
กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา ไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่
/ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ…

-6โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิม
ภายใน…๓….วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่นๆ
๑๐.๑ เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้และเงินจัดสรร การลงนามในสัญญาจะ
กระทําได้ต่อเมื่อในโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ได้รับงบประมาณในการจัดทําโครงการอาหารกลางวัน
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปี ๒๕๖1 และเงินจัดสรรแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานสอบราคาการจ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียน โรงเรียนอบจ.บ้าน
ตลาดเหนือ(วันครู2502) ด้วยวิธี การสอบราคาครั้งนี้เป็นเงิน ทั้งสิ้น 1,730,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านเจ็ดแสนสามหมื่น
บาทถ้วน)
๑๐.๒ เมื่อโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ตกลงจ้างตามประกาศสอบราคาจ้างแล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจาก
ต่า งประเทศ ของนั้ น ต้ อ งนํ า เข้ า มาโดยทางเรื อ ในเส้ นทางที่ มี เ รือ ไทยเดิ นอยู่ และสามารถให้ บริ ก ารรั บ ขนได้ต ามที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(๑)
แจ้ งการสั่ งหรื อนํ าสิ่ ง ของดั งกล่ าวเข้ า มาจากต่า งประเทศต่อ สํ านั กงาน
คณะกรรมการส่งเสริมพาณิชย์นาวี ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้
(๒) จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชย์นาวีให้
บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นว่านั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น
(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชย์นาวี
๑๐.3 ผู้เสนอราคาซึ่งโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทํา
สัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุใน ข้อ ๖ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)อาจ
พิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๑๐.4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือ
ข้อกําหนดในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
๑๐.5 การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)มี
งบประมาณเพียงพอและได้มีการส่งมอบนเรียบร้อยแล้ว โดยจะแจ้งผู้เสนอราคาให้มาทําสัญญาต่อไป
๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระยะเวลาการจ้างเหมา ผู้รับจ้างต้องพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502)
วันที่ 21 สิงหาคม 2560

วัน เดือน ปี
16 ตุลาคม 2560
17 ตุลาคม 2560
18 ตุลาคม 2560
19 ตุลาคม 2560
20 ตุลาคม 2560
24 ตุลาคม 2560
25 ตุลาคม 2560
27 ตุลาคม 2560
30 ตุลาคม 2560
31 ตุลาคม 2560
1 พฤศจิกายน 2560
2 พฤศจิกายน 2560
3 พฤศจิกายน 2560
6 พฤศจิกายน 2560
7 พฤศจิกายน 2560
8 พฤศจิกายน 2560
9 พฤศจิกายน 2560
10 พฤศจิกายน 2560
13 พฤศจิกายน 2560
14 พฤศจิกายน 2560
15 พฤศจิกายน 2560
16 พฤศจิกายน 2560

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
ระหว่างวันที่ 16 ตุลาคม 2560 ถึง 23 มีนาคม 2561
ระดับปฐมวัย (จานวน 140 คน)
ระดับประถมศึกษา (จานวน 725 คน)
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+กระเพราไก่+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ผัดหมี่ฮกเกี้ยนไก่ + น้ําซุปไก่ใส่ฟักเขียว
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย 1 ฟอง + ผัดผักบุ้ง
ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+ผัดพริกทะเล
หมี่หยกผัดกวางตุ้งอกไก่น้ําแดง + น้ําซุปไก่
ข้าวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก่+ไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย +ไก่หวาน + แกงเลียงผักรวมใส่ไข่
ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่+ต้มยําไก่
ข้าวสวย + ไก่พะโล้ + ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ข้าวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข่+ปลาราดพริก
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
ข้าวผัดปลาเค็ม + ซุปเห็ดหอมไก่สับ
ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ+ไก่หวาน
ข้าวสวย + ไข่เจียว + ไก่หวาน
ข้าวสวย+ผัดฟักทอง+ต้มส้มปลา
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวผักอเมริกัน+ไก่ทอด
ข้าวสวย+แกงเขียวหวานไก่+ไข่ดาว
ข้าวสวย+แกงจืดตําลึงไก่สับ+ปลาทอดขมิ้น
ราดหน้ารวมมิตรทะเล

ของหวาน
ผลไม้ตามฤดูกาล/สาคูเปียก
ผลไม้ตามฤดูกาล/เต้าส่วน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วเขียว
ผลไม้ตามฤดูกาล/เฉาก๊วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/กล้วยบวชชี
ผลไม้ตามฤดูกาล/ลอดช่องน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/รวมมิตร
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเทศแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ทับทิมกรอบ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ฟักทองแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมชั้น
ผลไม้ตามฤดูกาล/วุ้นกะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/เค้กกล้วยหอม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมเปียกปูน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ข้าวเหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/บัวลอย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ตะโก้
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเชื่อม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมถ้วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมตาล
ผลไม้ตามฤดูกาล/ครองแครงน้ํากะทิ

วัน เดือน ปี
17 พฤศจิกายน 2560
20 พฤศจิกายน 2560
21 พฤศจิกายน 2560
22 พฤศจิกายน 2560
23 พฤศจิกายน 2560
24 พฤศจิกายน 2560
27 พฤศจิกายน 2560
12 ธันวาคม 2560
13 ธันวาคม 2560
14 ธันวาคม 2560
15 ธันวาคม 2560
18 ธันวาคม 2560
19 ธันวาคม 2560
20 ธันวาคม 2560
21 ธันวาคม 2560
22 ธันวาคม 2560
25 ธันวาคม 2560
26 ธันวาคม 2560
27 ธันวาคม 2560
28 ธันวาคม 2560
29 ธันวาคม 2560
2 มกราคม 2561
3 มกราคม 2561
4 มกราคม 2561
5 มกราคม 2561

ระดับปฐมวัย (จานวน 140 คน)
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ผัดหมี่ฮกเกี้ยนไก่ + น้ําซุปไก่ใส่ฟักเขียว
ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย 1 ฟอง + ผัดผักบุ้ง
หมี่หยกผัดกวางตุ้งอกไก่น้ําแดง + น้ําซุปไก่
ข้าวสวย +ไก่หวาน + แกงเลียงผักรวมใส่ไข่
ข้าวสวย + ไก่พะโล้ + ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวผัดปลาเค็ม + ซุปเห็ดหอมไก่สับ
ข้าวสวย + ไข่เจียว + ไก่หวาน
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวผักอเมริกัน+ไก่ทอด
ข้าวสวย+แกงจืดตําลึงไก่สับ+ปลาทอดขมิ้น
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด

ระดับประถมศึกษา (จานวน 725 คน)
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+กระเพราไก่+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+ผัดพริกทะเล
ข้าวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก่+ไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข่+ปลาราดพริก
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ+ไก่หวาน
ข้าวสวย+ผัดฟักทอง+ต้มส้มปลา
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+แกงเขียวหวานไก่+ไข่ดาว
ราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด

ของหวาน
ผลไม้ตามฤดูกาล/สาคูเปียก
ผลไม้ตามฤดูกาล/เต้าส่วน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วเขียว
ผลไม้ตามฤดูกาล/เฉาก๊วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/กล้วยบวชชี
ผลไม้ตามฤดูกาล/ลอดช่องน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/รวมมิตร
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเทศแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ทับทิมกรอบ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ฟักทองแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมชั้น
ผลไม้ตามฤดูกาล/วุ้นกะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/เค้กกล้วยหอม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมเปียกปูน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ข้าวเหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/บัวลอย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ตะโก้
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเชื่อม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมถ้วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมตาล
ผลไม้ตามฤดูกาล/ครองแครงน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/สาคูเปียก
ผลไม้ตามฤดูกาล/เต้าส่วน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วเขียว

วัน เดือน ปี
8 มกราคม 2561
9 มกราคม 2561
10 มกราคม 2561
11 มกราคม 2561
12 มกราคม 2561
15 มกราคม 2561
17 มกราคม 2561
18 มกราคม 2561
19 มกราคม 2561
22 มกราคม 2561
23 มกราคม 2561
24 มกราคม 2561
25 มกราคม 2561
26 มกราคม 2561
29 มกราคม 2561
30 มกราคม 2561
31 มกราคม 2561
1 กุมภาพันธ์ 2561
2 กุมภาพันธ์ 2561
5 กุมภาพันธ์ 2561
6 กุมภาพันธ์ 2561
7 กุมภาพันธ์ 2561
8 กุมภาพันธ์ 2561
9 กุมภาพันธ์ 2561
12 กุมภาพันธ์ 2561

ระดับปฐมวัย (จานวน 140 คน)
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ผัดหมี่ฮกเกี้ยนไก่ + น้ําซุปไก่ใส่ฟักเขียว
ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย 1 ฟอง + ผัดผักบุ้ง
หมี่หยกผัดกวางตุ้งอกไก่น้ําแดง + น้ําซุปไก่
ข้าวสวย +ไก่หวาน + แกงเลียงผักรวมใส่ไข่
ข้าวสวย + ไก่พะโล้ + ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวผัดปลาเค็ม + ซุปเห็ดหอมไก่สับ
ข้าวสวย + ไข่เจียว + ไก่หวาน
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวผักอเมริกัน+ไก่ทอด
ข้าวสวย+แกงจืดตําลึงไก่สับ+ปลาทอดขมิ้น
ข้าวสวย + ไก่พะโล้ + ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวผัดปลาเค็ม + ซุปเห็ดหอมไก่สับ
ข้าวสวย + ไข่เจียว + ไก่หวาน

ระดับประถมศึกษา (จานวน 725 คน)
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+กระเพราไก่+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+ผัดพริกทะเล
ข้าวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก่+ไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข่+ปลาราดพริก
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ+ไก่หวาน
ข้าวสวย+ผัดฟักทอง+ต้มส้มปลา
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+แกงเขียวหวานไก่+ไข่ดาว
ราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข่+ปลาราดพริก
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ+ไก่หวาน
ข้าวสวย+ผัดฟักทอง+ต้มส้มปลา

ของหวาน
ผลไม้ตามฤดูกาล/กล้วยบวชชี
ผลไม้ตามฤดูกาล/ลอดช่องน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/รวมมิตร
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเทศแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ทับทิมกรอบ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ฟักทองแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมชั้น
ผลไม้ตามฤดูกาล/วุ้นกะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/เค้กกล้วยหอม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมเปียกปูน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ข้าวเหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/บัวลอย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ตะโก้
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเชื่อม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมถ้วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมตาล
ผลไม้ตามฤดูกาล/ครองแครงน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมชั้น
ผลไม้ตามฤดูกาล/วุ้นกะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/เค้กกล้วยหอม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมเปียกปูน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ข้าวเหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/บัวลอย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ตะโก้

วัน เดือน ปี
13 กุมภาพันธ์ 2561
14 กุมภาพันธ์ 2561
15 กุมภาพันธ์ 2561
16 กุมภาพันธ์ 2561
19 กุมภาพันธ์ 2561
20 กุมภาพันธ์ 2561
21 กุมภาพันธ์ 2561
22 กุมภาพันธ์ 2561
23 กุมภาพันธ์ 2561
26 กุมภาพันธ์ 2561
27 กุมภาพันธ์ 2561
28 กุมภาพันธ์ 2561
2 มีนาคม 2561
5 มีนาคม 2561
6 มีนาคม 2561
7 มีนาคม 2561
8 มีนาคม 2561
9 มีนาคม 2561
12 มีนาคม 2561
13 มีนาคม 2561
14 มีนาคม 2561
15 มีนาคม 2561
16 มีนาคม 2561
19 มีนาคม 2561
20 มีนาคม 2561

ระดับปฐมวัย (จานวน 140 คน)
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ผัดหมี่ฮกเกี้ยนไก่ + น้ําซุปไก่ใส่ฟักเขียว
ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย 1 ฟอง + ผัดผักบุ้ง
หมี่หยกผัดกวางตุ้งอกไก่น้ําแดง + น้ําซุปไก่
ข้าวสวย +ไก่หวาน + แกงเลียงผักรวมใส่ไข่
ข้าวสวย + ไก่พะโล้ + ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวผัดปลาเค็ม + ซุปเห็ดหอมไก่สับ
ข้าวสวย + ไข่เจียว + ไก่หวาน
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวผักอเมริกัน+ไก่ทอด
ข้าวสวย+แกงจืดตําลึงไก่สับ+ปลาทอดขมิ้น
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด

ระดับประถมศึกษา (จานวน 725 คน)
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+กระเพราไก่+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+ผัดพริกทะเล
ข้าวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก่+ไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข่+ปลาราดพริก
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ+ไก่หวาน
ข้าวสวย+ผัดฟักทอง+ต้มส้มปลา
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ข้าวสวย+แกงเขียวหวานไก่+ไข่ดาว
ราดหน้ารวมมิตรทะเล
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด

ของหวาน
ผลไม้ตามฤดูกาล/สาคูเปียก
ผลไม้ตามฤดูกาล/เต้าส่วน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วเขียว
ผลไม้ตามฤดูกาล/เฉาก๊วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/กล้วยบวชชี
ผลไม้ตามฤดูกาล/ลอดช่องน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/รวมมิตร
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเทศแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ทับทิมกรอบ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ฟักทองแกงบวด
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมชั้น
ผลไม้ตามฤดูกาล/วุ้นกะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/เค้กกล้วยหอม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมเปียกปูน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ข้าวเหนียวดําน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/บัวลอย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ตะโก้
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเชื่อม
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมถ้วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมตาล
ผลไม้ตามฤดูกาล/ครองแครงน้ํากะทิ
ผลไม้ตามฤดูกาล/สาคูเปียก
ผลไม้ตามฤดูกาล/เต้าส่วน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ต้มถั่วเขียว

วัน เดือน ปี
ระดับปฐมวัย (จานวน 140 คน)
ระดับประถมศึกษา (จานวน 725 คน)
21 มีนาคม 2561 ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
22 มีนาคม 2561 ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
23 มีนาคม 2561
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่หาซื้อในท้องตลาด

ของหวาน
ผลไม้ตามฤดูกาล/เฉาก๊วย
ผลไม้ตามฤดูกาล/ขนมเปียกปูน
ผลไม้ตามฤดูกาล/ข้าวเหนียวดําน้ํากะทิ

