ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
เรื่อง ประมูลจัดจ้างเหมาทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕o๒)
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
........................................................
ด้วยโรงเรี ยนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕o๒) มีความประสงค์จะประมูลจัดจ้างเหมา
ทาอาหารกลางวันสาหรับนักเรียนโรงเรียน อบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕o๒) ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน ๒,๘๒๔,๐๐๐.-บาท (-สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พันบาทถ้วน-)
ระยะเวลาที่ส่งมอบ ทุกวันที่เปิดเรียน (เว้น วันสาคัญและวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม
2560 ถึงวันที่ 29 กันยายน 2560 รวม ๑oo วัน
(รายละเอียดที่กาหนดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้
๑. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
๒. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ
๓. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประมูลจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นกระทาการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๖
๔. ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคาสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
๕. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ
๖. บุคคลหรือนิติบุคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ
๗. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กาหนดยื่ น ซองประมูล ในวัน ที่ 18 เมษายน 2560 ระหว่างเวลา ๑o.oo น. ถึง ๑๑.oo น.
ณ ห้องการเงินและพัสดุ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู ๒๕o๒) และกาหนดเสนอราคาในวันที่ 25
เมษายน 2560 เวลา ๑๐.๐๐น. – ๑๐.๓๐ น. ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
/ ผู้สนใจ...

-๒ผู้ ส นใจติ ดต่ อ ซื้อ เอกสารประมูล ราคาซองละ 100.- บาท (หนึ่ งร้อ ยบาทถ้ ว น) ได้ ที่ ห้ องพัส ดุ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕o๒) ระหว่างวันที่ 27 มีนาคม – 4 เมษายน ๒๕60 ในวันและเวลา
ราชการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข o๗๖-225589

ประกาศ ณ วันที่ 27 เมษายน 2560

( นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕o๒) ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต

เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เลขที่ 1/2560
การจ้างเหมาทาอาหารสาหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)
ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ตามประกาศโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)
ลงวันที่ 27 มีนาคม 2560
........................................................
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “หน่วยการบริหาร ราชการส่วนท้องถิ่น”
มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างเหมาทําอาหารกลางวันสํา หรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)
ด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ราคากลางในการจัดจ้างครั้งนี้เป็นเงิน 2,824,000.- บาท (-สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-)
ระยะเวลาที่ส่งมอบทุกวันที่เปิดเรียน (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 260 ถึงวันที่ 29
กันยายน 2560 รวม 100 วัน
โดยมีข้อแนะนําและข้อกําหนดดังต่อไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.1 ขอบเขตและรายละเอียดโครงอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนฯ
1.2 แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.3 หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
1.4 แบบสัญญาจ้าง
1.5 แบบหนังสือค้ําประกัน
(1) หลักประกันซอง
(2) หลักประกันสัญญา
1.6 บทนิยาม
(1) ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(2) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
1.7 แบบบัญชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2
1.8 หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทํา และแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่บุคคลหรือนิติบุคคลเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู้ ป ระสงค์ จ ะเสนอราคาต้ อ งเป็ น ผู้ มี อ าชี พ รั บ จ้ า งงานที่ ป ระกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
/2.3 ผู้ประสงค์จะ…..

-๒2.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นและ/
หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่ วมกันกับผู้บริการตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมตามข้อ 1.6
2.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย
เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการ
ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e - Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดจ้างภาครัฐ
2.7 คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่น
บาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดได้
3. หลักฐานการเสนอราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเสนอเอกสารหลักฐาน แยกเป็น 2 ส่วน คือ
3.1 ส่วนที่ 1 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่พร้อมรับรอง
สําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
สําเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู้ประสงค์เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน
(1)
(4) สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถ้ามี)
(5) บัญชีเอกสารส่วนที่ 1 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (1)
3.2 ส่วนที่ 2 อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์โดยต้อง ลงนาม
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคา มอบ
อํานาจให้ผู้อื่นทําการแทน
(3) หลักประกันซอง ตามข้อ 5
(4) ขอบเขตและรายละเอียดโครงการ
/(5) แบบใบยื่นข้อ……

-๓(5) แบบใบยื่นข้อเสนอการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(6) บัญชีเอกสารส่วนที่ 2 ทั้งหมดที่ได้ยื่นตามแบบในข้อ 1.7 (2)
4. การเสนอราคา
4.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องยื่นข้อเสนอตามแบบที่ กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้โดยไม่มีเงื่อนไขใดทั้งสิ้น
และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วนรวมทั้งลงลายมือชื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาให้ชัดเจน
4.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องมีรายละเอียดปริมาณงานจ้างให้ครบถ้วน
4.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 90 วันนับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย โดย
ภายในกําหนดยืนราคา ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้ องรับผิดชอบราคาที่ตนเสนอไว้และจะถอนการ
เสนอราคามิได้
4.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการตามสัญญาที่จะจ้างให้แล้วเสร็จไม่เกิน
100 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้างหรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)
4.5 ก่อนยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู้ประสงค์จะเสนอราคาควรตรวจดู
ร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่น
ข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4.6 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จ่าหน้าซอง
ถึงประธานคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาตามโครงการฯ โดยระบุไว้ที่หน้าซองว่า “เอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีก ารทางอิ เล็ กทรอนิ ก ส์ เ ลขที่ 1/2560 ” ยื่ นต่ อคณะกรรมการดํ าเนิน การประกวดราคาตามโครงการ
ในวันที่ 18 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. ถึงเวลา 11.00 น ณ ห้องการเงินและพัสดุ โรงเรียนอบจ.บ้าน
ตลาดเหนือ(วันครู2502) และกาหนดเสนอราคา ในวันที่ 25 เมษายน 2560 เวลา 10.00 - 10.30 น.
ณ ส่วนบริการลูกค้าจังหวัดภูเก็ต บริษัท ทีโอที จากัด (มหาชน)
เมื่อพ้นกาหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์แล้วจะ ไม่รับเอกสาร
เพิ่มโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาแต่
ละรายว่าเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกันระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 1.7 (1) ณ วันประกาศประกวด
ราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่พร้อมทั้งตรวจสอบข้อเสนอตามข้อ 3.2 และแจ้งผู้ประสงค์จะเสนอราคาแต่
ละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับหรือวิธีอื่นใดที่มีหลักฐานว่าผู้ประสงค์จะเสนอ
ราคารับทราบแล้ว
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาก่อนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ว่า มีผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคา กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมตามข้อ 1.7 (2) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นออกจากการเป็น
ผู้มีสิทธิเสนอราคาและโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502) จะพิจารณาลงโทษผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิ
เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน
ผู้ป ระสงค์จ ะเสนอราคาที่ไม่ผ่ านการคัดเลื อกเบื้องต้น เพราะเหตุเป็นผู้ ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคากับ
/ผู้ให้บริการตลาด……

-๔ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้ประสงค์จะ
เสนอราคาที่กระทาการอันเป็น การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือเป็นผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ไม่ผ่าน
คุณสมบัติทางด้านเทคนิค อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการดาเนินการประกวดราคาการวินิจฉัยอุทธรณ์ของหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาให้ถือเป็นที่สุด
หากปรากฏต่อคณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาว่า กระบวนการเสนอราคาจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ประสบข้อขัดข้องจนไม่อาจดําเนินการต่อไปให้แล้วเสร็จภายในเวลาที่ กําหนดไว้ คณะกรรมการดําเนินการ
ประกวดราคาจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให้ผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น และ
เมื่อแก้ไขข้อขัดข้องแล้วจะให้ ดําเนินกระบวนการเสนอราคาต่อไปจากขั้นตอนที่ค้างอยู่ภายในเวลาของการเสนอราคาที่ยัง
เหลือก่อนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคาแต่ต้องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายในวันเดียวกัน เว้นแต่คณะกรรมการ
ประกวดราคาเห็นว่ากระบวนเสนอราคาจะไม่แล้วเสร็จได้โดยง่ายหรือข้อขัดข้องไม่อาจแก้ไขได้ ประธานคณะกรรมการ
ดําเนินประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและกําหนดวัน เวลาและสถานที่เพื่อเริ่ มต้นกระบวนการเสนอ
ราคาใหม่โดยจะแจ้งให้ผู้มิสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยู่ในสถานที่นั้นทราบ
คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาสงวนสิทธิ์ในการตัดสินใจดําเนินการใดๆระหว่าง การประกวด
ราคาฯเพื่อให้การประกวดราคาฯเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการ
4.7 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนราคาจะต้องปฏิบัติดังนี้
(1) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ยื่นมาพร้อมกับซองข้อเสนอด้านเทคนิค
(2) ราคาสู ง สุ ดของการประกวดราคาจ้างด้ว ยวิ ธีการทางอิเ ล็ กทรอนิ กส์ จ ะต้อ งเริ่ มต้น ที่
2,824,000.- บาท
(3) ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่นๆ (ถ้ามี) ตลอดจนรวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว
(4) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนจะต้องมาลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคาตามวัน
เวลา และสถานที่ทกี่ ําหนด
(5) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่มาลงทะเบียนแล้วต้อง LOG IN เข้าสู่ระบบ
(6) ผู้มีสิทธิเสนอราคาหรือผู้แทนที่ LOG IN แล้วจะต้องดําเนินการเสนอราคา โดยราคาที่เสนอ
ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องต่ํากว่าราคาเริ่มต้นในการประกวดราคาฯ และจะต้องลด
ราคาขั้นต่าํ (Minimum Bid) ไม่น้อยกว่าครั้งละ 5,000.-บาท จากราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯและการเสนอลดราคา
ครั้งถัดๆไปต้องเสนอราคาครั้งละไม่น้อยกว่า 5,000.-บาท จากราคาครั้งสุดท้ายที่เสนอลดแล้ว
(7) ห้ามผู้มิสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคาและเมื่อการประกวดราคาฯเสร็จสิ้นจะต้องยืนยัน
ราคาต่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต้องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด
(8) ผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้ชนะราคาต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการให้ บริการ
เสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้ จะแจ้งให้ทราบใน
วันเสนอราคา
(9) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมาเสนอราคาในวันที่ 25 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 10.00 10.30 น. เป็นต้นไป ทั้งนี้จะแจ้งนัดหมายตามแบบแจ้ง วัน เวลา และสถานที่เสนอราคา (บก.005) ให้ทราบต่อไป
(10) ผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและทําความเข้าใจในระบบและวิธีเสนอราคาของผู้
/ให้บริการตลาด….

-๕ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ที่แสดงไว้ในเว็บไซด์ www.gprocurement.go.th และผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องทําการ
ทดลองวิธีการเสนอราคาก่อนถึงกําหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซด์ของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์
5. หลักประกันซอง
ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซอง พร้อมกับการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค จํานวน
141,200.-บาท (-หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันสองร้อยบาทถ้วน-) โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาการค้ําประกัน
ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอทางด้านเทคนิคครอบคลุมไปจนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให้ใช้อย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
5.1 เงินสด
5.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ยื่นซอง
ข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
5.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุในข้อ 1.5 (1)
5.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันซองตามข้อนี้โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จะคืน
ให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วเว้นแต่ผู้มีสิทธิ
เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่าํ สุดไม่เกิน 3 ราย จะคืนให้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลงหรือเมื่อผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้วการคืนหลักประกันซองไม่ว่าในกรณีใดๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย
6. หลักเกณฑ์การยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคา
ผู้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญา โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จะ
ยึดหลักประกันซองของผู้เสนอราคาอัตราร้อยละ 5 ของราคาที่จัดหา เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ จะยึดกลักประกันซองในอัตรา
ร้อยละ 2.5 ของราคาที่จัดหา
6.1 ผู้เสนอที่ยื่นเอกสารปลอม
6.2 ผู้เสนอราคาที่เสนอราคาผิด เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัยหรือโทรศัพท์ไปยังหมายเลขที่ตลาดกลางกําหนด
เพื่อแจ้งความประสงค์และระบุราคาที่จะเสนอ แล้วส่งแบบฟอร์มยืนยันการประกวดราคาผ่านโทรสาร
6.3 ผู้เสนอราคาที่มีพฤติการณ์สมยอมราคา หรือหลีกเลี่ยง หรือขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
6.4 ผู้เสนอราคาที่ไม่ Log in เข้าสู่ระบบในระยะเวลาการประกวดราคา เว้นแต่จะ เป็นเหตุ สุดวิสัย และ
แจ้งให้คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาหรือตลาดกลางทราบภายในระยะเวลาการประกวดราคา
6.5 ผู้เสนอราคาที่ไม่เสนอราคาหรือเสนอราคาเท่ากับหรือสูงกว่าราคาเริ่มต้นการประกวดราคา
6.6 ผู้เสนอราคาไม่ยืนยันราคาสุดท้ายซึ่งตรงกับราคาประกวดราคาครั้งสุดท้าย
7. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา
7.1 ในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางระบบอิเล็กทรอนิกส์โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู
2502) จะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม
7.2 หากผู้ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม่
ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว
/คณะกรรมการดํา…..

-๖คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาจะไม่รับพิจารณาข้อเสนอ ของผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็น
ข้ อ ผิ ด พลาดหรื อ ผิ ด หลงเพี ย งเล็ ก น้ อ ยหรื อ ผิ ด พลาดไปจากเงื่ อ นไขของเอกสารประกวดราคาจ้ า งด้ ว ยวิ ธี ก าร ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็น ว่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนอบจ.บ้านตลาด
เหนือ (วันครู2502) สงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาของผู้ประสงค์ จะเสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้
(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียนอบจ.
บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)
(2) เสนอราคารายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประสงค์จะเสนอราคาราย
อื่น
7.3 ในการตัดสินการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทําสัญญาคณะกรรมการ
ดําเนินการประกวดหรือโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) มีสิทธิให้ผู้ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง
สภาพ ฐานะหรือข้อเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) มี
สิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง
7.4 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ําสุดหรือราคาหนึ่งราคา
ใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้าง ในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็น สําคัญและให้ถือว่าการตัดสินของโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502)เป็น
เด็ดขาด ผู้ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู้มีสิทธิเ สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ รวมทั้งโรงเรียนอบจ.บ้านตลาด
เหนือ (วันครู2502)จะพิจารณายกเลิก การประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคา
เป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการ
โดยไม่สุจริต เช่นการเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น
ในกรณีที่ผู้มีสิทธิเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุด เสนอราคาต่ําจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดําเนินงานตาม
สัญญาได้ คณะกรรมการดําเนินการประกวดราคาหรือโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู2502) จะให้ผู้มีสิทธิเสนอราคา
รายนั้น ชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ทําให้เชื่อได้ว่าผู้มีสิทธิเสนอราคาสามารถดําเนินงานตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคาชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) มีสิทธิที่จะ
ไม่รับราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
7.5 ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริง ภายหลังจากการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการ ทางอิเล็กทรอนิกส์ ว่าผู้
ประสงค์จะเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้มิสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้มีสิทธิเสนอราคารายอื่น หรือ
เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้มีสิทธิเสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู้มีสิทธิเสนอราคาที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม ตามข้อ 1.โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผู้มีสิทธิเสนอราคาดังกล่าวและ
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จะพิจารณาลงโทษผู้มีสิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
8.การทาสัญญาจ้าง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) จะต้องทําสัญญาจ้างตามแบบสัญญา
ดังระบุในข้อ 1.4 กับโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งและจะต้องวาง
/หลักประกันสัญญา....

-๗หลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 ของราคาค่าจ้างที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ยึดถือไว้ในขณะทําสัญญาโดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
8.1 เงินสด
8.2 เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่ โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ ทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วันทําการของทางราชการ
8.3 หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในข้อ 1.5
8.4 หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจ ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามแบบหนังสือค้ําประกันดังระบุ ในข้อ 1.5
8.5 พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตาม
สัญญาจ้างแล้ว
9. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จะจ่ายเงินค่าจ้างเป็นรายงวดๆ/เดือนๆ ละ1 ครั้งโดย
เบิกจ่ายตามความจริงตามวันและการส่งมอบงานในแต่ละเดือน
10. อัตราค่าปรับ
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะกําหนดในอัตราร้อยละ 0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน
11. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู้ชนะการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือทําสัญญาจ้าง
ตามแบบดังระบุในข้อ 1.5 แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่
น้อยกว่า...-...เดือน...-.....ปี นับถัดจากวันทีโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบ
จัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ...-....วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง
12.ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
12.1 เงินค่าจ้างสําหรับงานจ้างครั้งนี้ได้มาจากเงินรายได้และเงินจัดสรร
การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเมื่อในโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ได้รับงบประมาณในการ
จัดทําโครงการอาหารกลางวันตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี 2560 และเงิน จัดสรรแล้วเท่านั้น
ราคากลางของงานประกวดราคาการ จ้างเหมาทําอาหารกลางวันสําหรับนักเรียนโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ
(วันครู2502) ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น 2,824,000.-บาท (-สองล้านแปดแสนสองหมื่นสี่พัน
บาทถ้วน-)
12.2 เมื่อโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ได้คัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคารายใด ให้เป็นผู้รับ
จ้างและได้ ตกลงจ้างตามการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของมาเพื่องาน
จ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนําเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการ
รับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งเป็นผู้รั บจ้างจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชย์นาวี ดังนี้
(1) แจ้งการสั่งหรือนําเข้าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อหน่วยการบริหารราชการส่วน
/ท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน….

-๘ท้องถิ่นเจ้าท่าภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(2) จัดการให้ สิ่ งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้น
โดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้น ก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกของลงเรืออื่น
(3) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผู้รับจ้างจะต้องผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ ส่งเสริม
การพาณิชย์นาวี
12.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได้ยื่นเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ต่อโรงเรียน
อบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) แล้วจะถอนออกจากประกวดราคาฯมิได้และเมื่อได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้มีสิทธิเสนอ
ราคาแล้วต้องเข้าร่วมเสนอราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่กําหนดในข้อ 4.8 ( 5) ( 6) ( 7) และ (8)
มิฉะนั้นโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จะริบหลักประกันซองจํานวนร้อยละ 2.5 ของวงเงินที่จัดหาทันที
และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานได้หากมีพฤติกรรมเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
12.4 ผู้มีสิทธิเสนอราคาซึ่งโรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) ได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญา
หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ 8 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) จะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือ ค้ําประกันซองทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น
(ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
12.5 โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ (วันครู2502) สงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข้อ กําหนด
ในแบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)
13. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
ในระหว่างระยะเวลาการดําเนินการ ผู้รับจ้างพึงปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้
กําหนดไว้โดยเคร่งครัด

( นางสาวพัชนี ขรรค์วิไลกุล )
ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านตลาดเหนือ(วันครู ๒๕o๒) ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ต
วันที่ 27 มีนาคม 2560

รายการอาหารกลางวัน โรงเรียนอบจ.บ้านตลาดเหนือ(วันครู 2502)
ระหว่างวันที่ 8 พฤษภาคม – 29 กันยายน 2560
วัน เดือน ปี
8 พฤษภาคม 2560
9 พฤษภาคม 2560
11 พฤษภาคม 2560
15 พฤษภาคม 2560
16 พฤษภาคม 2560
17 พฤษภาคม 2560
18 พฤษภาคม 2560
19 พฤษภาคม 2560
22 พฤษภาคม 2560
23 พฤษภาคม 2560
24 พฤษภาคม 2560
25 พฤษภาคม 2560
26 พฤษภาคม 2560
29 พฤษภาคม 2560
30 พฤษภาคม 2560
31 พฤษภาคม 2560
1 มิถุนายน 2560
2 มิถุนายน 2560
5 มิถุนายน 2560
6 มิถุนายน 2560
7 มิถุนายน 2560
8 มิถุนายน 2560

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

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (จานวน 1,272 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

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
9 มิถุนายน 2560
12 มิถุนายน 2560
13 มิถุนายน 2560
14 มิถุนายน 2560
15 มิถุนายน 2560
16 มิถุนายน 2560
19 มิถุนายน 2560
20 มิถุนายน 2560
21 มิถุนายน 2560
22 มิถุนายน 2560
23 มิถุนายน 2560
26 มิถุนายน 2560
27 มิถุนายน 2560
28 มิถุนายน 2560
29 มิถุนายน 2560
30 มิถุนายน 2560
3 กรกฎาคม 2560
4 กรกฎาคม 2560
5 กรกฎาคม 2560
6 กรกฎาคม 2560
7 กรกฎาคม 2560
12 กรกฎาคม 2560
13 กรกฎาคม 2560
14 กรกฎาคม 2560
17 กรกฎาคม 2560
18 กรกฎาคม 2560

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
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (จานวน 1,272 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
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม

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
ผลไม้ตามฤดูกาล/เฉาก๊วย

วัน เดือน ปี
19 กรกฎาคม 2560
20 กรกฎาคม 2560
21 กรกฎาคม 2560
24 กรกฎาคม 2560
25 กรกฎาคม 2560
26 กรกฎาคม 2560
27 กรกฎาคม 2560
28 กรกฎาคม 2560
31 กรกฎาคม 2560
1 สิงหาคม 2560
2 สิงหาคม 2560
3 สิงหาคม 2560
4 สิงหาคม 2560
7 สิงหาคม 2560
8 สิงหาคม 2560
9 สิงหาคม 2560
10 สิงหาคม 2560
11 สิงหาคม 2560
15 สิงหาคม 2560
16 สิงหาคม 2560
17 สิงหาคม 2560
18 สิงหาคม 2560
21 สิงหาคม 2560
22 สิงหาคม 2560
23 สิงหาคม 2560
24 สิงหาคม 2560

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
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว

ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (จานวน 1,272 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
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว

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
ผลไม้ตามฤดูกาล/มันเชื่อม

วัน เดือน ปี
ระดับปฐมวัย (จานวน 140 คน)
ระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (จานวน 1,272 คน)
25 สิงหาคม 2560
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
28 สิงหาคม 2560
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
29 สิงหาคม 2560
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
30 สิงหาคม 2560 ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
31 สิงหาคม 2560
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
ข้าวมันไก่ทอด+ต้มจืดฟัก+ไข่ต้ม
1 กันยายน 2560
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
ข้าวสวย+กระเพราไก่+ไข่ดาว
4 กันยายน 2560
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
ข้าวสวย+ไข่พะโล้+ไก่ทอด
5 กันยายน 2560
ผัดหมี่ฮกเกี้ยนไก่ + น้ําซุปไก่ใส่ฟักเขียว
ข้าวสวย+ต้มจับฉ่าย+ทอดมันปลา
6 กันยายน 2560
ข้าวสวย + ไข่ลูกเขย 1 ฟอง + ผัดผักบุ้ง
ข้าวสวย+ต้มข่าไก่+ผัดพริกทะเล
7 กันยายน 2560
หมี่หยกผัดกวางตุ้งอกไก่น้ําแดง + น้ําซุปไก่
ข้าวสวย+ผัดเปรี้ยวหวานไก่+ไก่ทอดกระเทียม
8 กันยายน 2560 ข้าวสวย +ไก่หวาน + แกงเลียงผักรวมใส่ไข่
ข้าวสวย+ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่+ต้มยําไก่
11 กันยายน 2560
ข้าวสวย + ไก่พะโล้ + ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
ข้าวสวย+กระหล่ําปลีผัดไข่+ปลาราดพริก
12 กันยายน 2560
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้ารวมมิตรทะเล
13 กันยายน 2560
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
ข้าวผัดรวมมิตร+ไข่ดาว
14 กันยายน 2560 ข้าวสวย+ปลาต้มขมิ้น+อกไก่ทอดกระเทียม
ข้าวสวย+ไก่ทอดกระเทียม+ต้มยําไก่
15 กันยายน 2560
ก๋วยเตี๋ยวราดหน้าไก่ ลูกชิ้นปลา
ข้าวสวย+ผัดผักบุ้ง+แกงแพนงไก่
18 กันยายน 2560
ข้าวผัดปลาเค็ม + ซุปเห็ดหอมไก่สับ
ข้าวสวย+แกงจืดเต้าหู้ไก่สับ+ไก่หวาน
19 กันยายน 2560
ข้าวสวย + ไข่เจียว + ไก่หวาน
ข้าวสวย+ผัดฟักทอง+ต้มส้มปลา
20 กันยายน 2560
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
ข้าวผัดปู+ไข่ดาว
21 กันยายน 2560
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
ก๋วยเตี๋ยวไก่แดง+ไข่ต้ม
22 กันยายน 2560
ข้าวผักอเมริกัน+ไก่ทอด
ข้าวสวย+แกงเขียวหวานไก่+ไข่ดาว
25 กันยายน 2560 ข้าวสวย+แกงจืดตําลึงไก่สับ+ปลาทอดขมิ้น
ราดหน้ารวมมิตรทะเล
26 กันยายน 2560
ข้าวสวย+พะโล้ไก่ใส่ไข่ + ผัดผักรวม
ข้าวสวย+ไข่เจียวไก่สับ+ผัดพริกทะเล
27 กันยายน 2560
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
ราดหน้ารวมมิตรทะเล + เส้นหมี่
28 กันยายน 2560
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
ข้าวผัดไก่+น้ําซุป+ไส้กรอกทอด
29 กันยายน 2560 ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
ข้าวสวย+ต้มจืดเต้าหู้สาหร่าย+ไก่กระเทียม
หมายเหตุ : รายการอาหารอาจมีการปรับเปลี่ยนตามวัตถุดิบที่หาซื้อในท้องตลาด

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
ผลไม้ตามฤดูกาล/เฉาก๊วย

