
 
ประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา 

เร่ือง  ประกวดราคาจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 
ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ( e- bidding) 

----------------------------------------------------- 
 
 โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้งเหมาบริการ
ประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560  ดว้ยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    
( e- bidding)  ราคากลางของงานจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียนในการประกวดราคาคร้ังน้ีเป็นเงิน
ทั้งส้ิน  1,780,440  บาท  (หน่ึงลา้นเจด็แสนแปดหม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบบาทถว้น) 
 
 ผู้มสิีทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดงัต่อไปน้ี 
 1. มีความสามารถตามกฎหมาย 
 2. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
 3. ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
 4.ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือทาํสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราวตามท่ี
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

5. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงาน และไดแ้จง้เวยีนช่ือใหเ้ป็นผูทิ้้งงานของหน่วยงานของ 
รัฐในระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการ
ผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น   
 6. มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

7. เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว  
8. ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอใหแ้ก่ โรงเรียนเทศบาล 2  

สามคัคีวฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร  ณ  วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

9. ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้คาํสั่งใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

10. ไม่เป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การประทรวงการคลงั 
กาํหนด 



11. ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งในวงเงินไม่นอ้ยกวา่   
350,000  บาท (สามแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)   และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นส่วนราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียน เช่ือถือได ้
     ผูเ้สนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมคา้” ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลกัการกิจการร่วมคา้จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม “กิจการร่วมคา้” 
ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน กิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถนาํผลงานของผูร่้วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้
     (2) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้
ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา  เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้
ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
เขา้เสนอราคากบัทางราชการ  และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมกบัยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูร่้วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมคา้ท่ียืน่เสนอราคาได ้
    ทั้งน้ี “กิจการร่วมคา้ท่ีจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความวา่ กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีรับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย)์ 
 12.  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government 
Procurement : e-GP)  ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซดศู์นยข์อ้มูลบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน
ภาครัฐ  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
 13.  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
 กาํหนดยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคา  ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ในวนัท่ี   3 พฤศจิกายน 
2560  ระหวา่งเวลา  08.30  น. ถึง  16.30 น. 
 ผูส้นใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยดาวน์โหลดเอกสารผา่นทางระบบจดัซ้ือ               
จดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ไดต้ั้งแต่วนัท่ีประกาศจนถึงก่อนวนัเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 ผูส้นใจสามารถดูรายละเอียดไดท่ี้เวบ็ไซด ์ www.samakkee.sc2.tht.pw  หรือ  www.gprocurement.go.th   
หรือสอบถามทางโทรศพัทห์มายเลข  045711503  ในวนัและเวลาราชการ 
 
  ประกาศ  ณ  วนัท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ.  2560 
 

 
 
                   (นางเพญ็ศรี   บุญเดช) 

                                         รองผูอ้าํนวยการสถานศึกษา  รักษาการในตาํแหน่ง 
      ผูอ้าํนวยการโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  ปฏิบติัราชการแทน 
          นายกเทศมนตรีเมืองยโสธร 
 
 
 
 
หมายเหตุ  ผูป้ระกอบการสามารถจดัเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนท่ี 1  และเอกสารส่วนท่ี 2)  
ในระบบ e-GP  ไดต้ั้งแต่วนัท่ีขอรับเอกสารจนถึงวนัเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.gprocurement.go.th/


 
เอกสารประกวดราคาจา้งดว้ยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขท่ี  1/2561 
ประกวดราคาจา้งเหมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 2  ปีการศึกษา 2560 

โดยวธีิประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
ตามประกาศโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  ลงวนัท่ี  25  ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

................................................................. 
 โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  ซ่ึงต่อไปน้ี  เรียกวา่  “โรงเรียน”  มีความประสงคจ์ะประกวดราคาจา้ง
เหมาประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียน  ภาคเรียนท่ี 2 ปีการศึกษา 2560  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-bidding)  ณ  โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร  โดยมีขอ้แนะนาํและขอ้กาํหนดดงัต่อไปน้ี 
 1.เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ 
  1.1  แบบรูปรายการละเอียด 
  1.2  แบบใบเสนอราคาท่ีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
  1.3 แบบสัญญาจา้งทัว่ไป 
  1.4 แบบหนงัสือคํ้าประกนั 
   (1) หลกัประกนัสัญญา 
  1.5 บทนิยาม 
   (1) ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั 
   (2) การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
  1.6 แบบบญัชีเอกสารท่ีกาํหนดไวใ้นระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (1) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1 
   (2) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 
 
 2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
    2.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 
    2.2 ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
    2.3 ไม่อยูร่ะหวา่งเลิกกิจการ 
    2.4 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหวา่งถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือทาํสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว
ตามท่ีประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
 



   2.5 ไม่เป็นบุคคลซ่ึงระบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผูทิ้้งงาน และไดแ้จง้เวยีนช่ือให้เป็นผูทิ้้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐในระบบเครือข่าวสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูทิ้้งงานเป็นหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  
กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  ผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น   
    2.6 มีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้มตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา 

  2.7 เป็นผูมี้อาชีพรับจา้งงานท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดงักล่าว  
   2.8 ไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนท่ีเขา้ยืน่ขอ้เสนอให้แก่ โรงเรียนเทศบาล 2  

สามคัคีวฒันา  อ.เมือง  จ.ยโสธร  ณ  วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผูก้ระทาํการอนัเป็นการ
ขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี 

   2.9 ไม่เป็นผูไ้ดรั้บเอกสิทธิหรือความคุม้กนั  ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย  เวน้แต่รัฐบาลของผู ้
เสนอราคาไดมี้คาํสั่งใหส้ละสิทธิความคุม้กนัเช่นวา่นั้น 

   2.10 ไม่เป็นผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑก์ารประเมินผลการปฏิบติังานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวา่การประทรวงการคลงั 
กาํหนด 

   2.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งมีผลงานประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจา้งในวงเงินไม่นอ้ยกวา่   
350,000  บาท (สามแสนหา้หม่ืนบาทถว้น)   และเป็นผลงานท่ีเป็นคู่สัญญาโดยตรงกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นส่วนราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือหน่วยงานเอกชนท่ีโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา อ.เมือง จ. ยโสธร                  
เช่ือถือได ้
     ผูเ้สนอราคาท่ีเสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมคา้” ตอ้งมีคุณสมบติัดงัน้ี 
     (1) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยหลกัการกิจการร่วมคา้จะตอ้งมีคุณสมบติั
ครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคา  และการเสนอราคาใหเ้สนอราคาในนาม “กิจการร่วมคา้” 
ส่วนคุณสมบติัดา้นผลงาน กิจการร่วมคา้ดงักล่าวสามารถนาํผลงานของผูร่้วมคา้มาใชแ้สดงเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมคา้ท่ีเขา้ประกวดราคาได ้
     (2) กรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไม่ไดจ้ดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่  โดยการนิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลท่ีเขา้ร่วมคา้
ทุกรายจะตอ้งมีคุณสมบติัครบถว้นตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคา  เวน้แต่ในกรณีท่ีกิจการร่วมคา้ไดมี้
ขอ้ตกลงระหวา่งผูเ้ขา้ร่วมคา้เป็นลายลกัษณ์อกัษรกาํหนดใหผู้เ้ขา้ร่วมคา้รายใดรายหน่ึงเป็นผูรั้บผิดชอบหลกัในการ
เขา้เสนอราคากบัทางราชการ  และแสดงหลกัฐานดงักล่าวมาพร้อมกบัยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาทางระบบจดัซ้ือจดั
จา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  กิจการร่วมคา้นั้นสามารถใชผ้ลงานของผูร่้วมคา้หลกัรายเดียวเป็นผลงานของกิจการ
ร่วมคา้ท่ียืน่เสนอราคาได ้
    ทั้งน้ี “กิจการร่วมคา้ท่ีจะทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมายความวา่ กิจการร่วมคา้ท่ีจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคลต่อหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหนา้ท่ีรับจดทะเบียน (กรมพฒันาธุรกิจการคา้  กระทรวงพาณิชย)์ 



    2.12  ผูเ้สนอราคา  ตอ้งลงทะเบียนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  (e-Government 
Procurement : e-GP)  ของกรมบญัชีกลางท่ีเวบ็ไซดศู์นยข์อ้มูลบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน
ภาครัฐ  ซ่ึงไดด้าํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์  
    2.13  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่อยูใ่นฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบญัชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกตอ้งครบถว้นในสาระสาํคญัตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด 
 
 3. หลกัฐานการเสนอราคา 
  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอเอกสารหลกัฐาน  ยืน่มาพร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  โดยแยกเป็น  2  ส่วน คือ 
  3.1 ส่วนท่ี 1  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 
    (ก) หา้งหุน้ส่วนสามญัหรือห้างหุน้ส่วนจาํกดั  ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี) พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
    (ข) บริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคลหนงัสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ  ผูมี้อาํนาจควบคุม (ถา้มี)  และบญัชีผูถื้อหุน้รายใหญ่               
(ถา้มี)พร้อมรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคลใหย้ืน่สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น  สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชน
ของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ใหย้ื่นสาํเนาสัญญาของการ
เขา้ร่วมคา้  สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่
สัญชาติไทย  ก็ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุใน (1) 
   (4) สาํเนาใบทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (ถา้มี) 
   (5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.6 (1)  โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ  PDF File  (Portable Document Format) 
  3.2 ส่วนท่ี 2  อยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
   (1) หนงัสือมอบอาํนาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอาํนาจใหบุ้คคล
อ่ืนลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์  หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผูเ้สนอราคาในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ แทน  ทั้งน้ีหากผูม้อบอาํนาจเป็นบุคคลธรรมดาตอ้งเป็นผูท่ี้บรรลุนิติภาวะตามกฎหมาย
แลว้เท่านั้น 
   (2) สาํเนาหนงัสือรับรองผลงานประเภทเดียวกนักบังานประกวดราคาจา้งพร้อมรับรองสาํเนา
ถูกตอ้ง 



   (3) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ย
อิเล็กทรอนิกส์  ตามแบบในขอ้ 1.6 (2)  โดยไม่ตอ้งแนบในรูปแบบ  PDF File  (Portable Document Format) 
  3.3 เม่ือผู้เสนอราคาด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที ่1  และบัญชีเอกสารส่วนที ่2 
ครบถ้วน  ถูกต้องแล้ว  ระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอเิลก็ทรอนิกส์จะสร้างแบบบัญชีเอกสารส่วนที ่1  และแบบ
บัญชีเอกสารส่วนที ่2 ตามแบบในข้อ 1.6(1) และ 1.6(2)  ให้อตัโนมัติโดยผู้เสนอราคาไม่ต้องแนบแบบบัญชีเอกสาร
ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File  (Portable Document Format) 
  
 4.  การเสนอราคา 
  4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ตามท่ี
กาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  โดยไม่มีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน  และจะตอ้งกรอกขอ้ความใหถู้กตอ้ง
ครบถว้น  ลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์หรือหลกัฐานแสดงตวัตนของผูเ้สนอราคาโดยไม่ตอ้งแบบใบเสนอราคาใน
รูปแบบ  PDF File  (Portable Document Format) 
  4.2  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งกรอกปริมาณวสัดุและราคาในบญัชีรายการจา้งเหมาใหค้รบถว้น 
   ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม  และ
หรือราคาต่อหน่วย  และหรือต่อรายการ  ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาใหถู้กตอ้ง  โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึง
รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม  ภาษีอากรอ่ืน  และค่าใชจ่้ายทั้งปวงไวแ้ลว้ 
   ราคาท่ีเสนอจะตอ้งเสนอกาํหนดยนืราคาไม่นอ้ยกวา่  .....133.... วนั  นบัแต่วนัเสนอราคา  โดย
ภายในกาํหนดยนืราคา  ผูเ้สนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไวแ้ละจะถอนการเสนอราคามิได ้
  4.3  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการแลว้เสร็จไม่เกิน  ...115... วนันบัถดัจากวนัลงนามใน
สัญญาจา้ง  หรือวนัท่ีไดรั้บหนงัสือแจง้ให้เร่ิมทาํงาน 
  4.4  ก่อนเสนอราคา  ผูเ้สนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา  แบบรูป  และรายละเอียด ฯลฯ ใหถ่ี้ถว้นและ
เขา้ใจเอกสารประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยืน่เสนอราคาตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ 
  4.5  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งยืน่ขอ้เสนอและเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ใน
วนัท่ี ...... 3  พฤศจิกายน  2560......  ระหวา่งเวลา  08.30 น.  ถึง 16.30 น. 
  4.6  ผูเ้สนอราคาตอ้งจดัทาํเอกสารสาํหรับใชใ้นการเสนอราคาในรูปแบบไฟลเ์อกสารประเภท  PDF File  
(Portable Document Format)  โดยผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูรั้บผดิชอบตรวจสอบความครบถว้น  ถูกตอ้ง  และชดัเจน
ของเอกสาร PDF File  ก่อนท่ีจะยนืยนัการเสนอราคา  แลว้จึงส่งขอ้มูล (Upload)  เพื่อเป็นการเสนอราคาให้แก่
หน่วยงานของรัฐผา่นทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
  เม่ือพ้นก าหนดเวลาย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว  จะไม่รับเอกสารการย่ืนข้อเสนอและเสนอราคาใดๆ  
โดยเด็ดขาด 



  4.7  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  จะดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผู ้
เสนอราคาแต่ละรายวา่  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนตามขอ้  1.5(1) หรือไม่  หาก
ปรากฏวา่ผูเ้สนอราคารายใดเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  คณะกรรมการฯ จะตดั
รายช่ือผูย้ืน่เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนันั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา 
  หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ก่อนหรือในขณะท่ีมีการ
พิจารณาขอ้เสนอวา่  มีผูเ้สนอราคารายใดกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  
1.5(2) และคณะกรรมการฯ  เช่ือวา่มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  คณะกรรมการฯ
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคา  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคาดงักล่าว
เป็นผูทิ้้งงาน  เวน้แต่คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะวนิิจฉยัไดว้า่ผูเ้สนอราคารายนั้น
เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ  และมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระทาํดงักล่าว 
  หากภายหลงัจากการพิจารณาผลการเสนอราคาของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  หน่วยงานของรัฐตรวจสอบพบวา่ผูเ้สนอราคาท่ีชนะการเสนอราคาหรือผูเ้สนอราคารายใดรายหน่ึง
กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมตามขอ้  1.5(2) หน่วยงานของรัฐสามารถตดัสิทธิการ
เป็นผูช้นะการเสนอราคาโดยไม่เรียกผูเ้สนอราคาเขา้มาทาํสัญญา  และสามารถลงโทษผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนั
เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมเป็นผูทิ้้งงานได ้
  4.8  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งปฏิบติั  ดงัน้ี 
   (1) ปฏิบติัตามเง่ือนไขท่ีระบุไวใ้นเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
   (2) ราคาท่ีเสนอตอ้งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  และภาษีอ่ืนๆ (ถา้มี) รวมค่าใชจ่้ายทั้งปวงแลว้ 
   (3) ผูเ้สนอราคาจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อเขา้สู่กระบวนการเสนอราคา  ตามวนั  เวลาท่ีกาํหนด 
   (4)  ผูเ้สนอราคาจะถอนการเสนอราคาท่ีเสนอแลว้ไม่ได ้
   (5)  ผูเ้สนอราคาตอ้งศึกษาและทาํความเขา้ใจในระบบและวธีิการเสนอราคาดว้ยวธีิประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์  ของกรมบญัชีกลางท่ีแสดงไวใ้นเวบ็ไซด ์www.gprocurement.go.th    
 
 5. หลกัเกณฑ์และสิทธิในการพจิารณา 
  5.1ในการพิจารณาผลการยืน่ขอ้เสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ี  โรงเรียนจะพิจารณาตดัสินโดย
ใช้หลกัเกณฑ์  ราคา  และจะพิจารณาจาก  ราคารวม 
  5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกตอ้งตามขอ้  2  หรือยื่นหลกัฐานการยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้ง  
หรือไม่ครบถว้นตามขอ้ 3  หรือยืน่ขอ้เสนอไม่ถูกตอ้งตามขอ้ 4 แลว้  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาราคาของผูเ้สนอราคานั้น  เวน้แต่เป็นขอ้ผดิพลาด  หรือผดิหลงเพียงเล็กนอ้ย  หรือผิด
แผกไปจากเง่ือนไขของเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั  ทั้งน้ี  เฉพาะในกรณีท่ี
พิจารณาเห็นวา่จะเป็นประโยชน์ต่อโรงเรียนเท่านั้น 
  5.3  โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาขอ้เสนอของผูเ้สนอราคาโดยไม่ผอ่นผนัในกรณีต่อไปน้ี 

http://www.gprocurement.go.th/


   (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคารายนั้นในบญัชีผูรั้บเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ
จดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์  หรือบญัชีรายช่ือผูซ้ื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจดัซ้ือจดัจา้ง
ดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
   (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคล  หรือลงลายมือช่ืออิเล็กทรอนิกส์ของผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด  หรือ
ทั้งหมดในการเสนอราคาทางระบบจดัซ้ือจดัจา้งดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
   (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ีเป็น
สาระสาํคญั  หรือมีผลทาํใหเ้กิดความไดเ้ปรียบเสียเปรียบแก่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน 
  5.4  ในการตดัสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการทาํสัญญา  คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียน  มีสิทธิใหผู้เ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  สภาพ  ฐานะหรือขอ้เทจ็จริงอ่ืนใด
ท่ีเก่ียวขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ โรงเรียนมีสิทธิไม่รับขอ้เสนอ  ไม่รับราคา  หรือไม่ทาํสัญญา  หากขอ้เท็จจริงดงักล่าว
ไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
  5.5 โรงเรียนทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใด  หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได ้ 
และอาจพิจารณาเลือกจา้งในจาํนวน  หรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด  หรืออาจจะยกเลิก  การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจดัจา้งเลยก็ได ้สุดแต่จะพิจารณา  ทั้งน้ีเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสาํคญั  
และใหถื้อวา่การตดัสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ มิไดร้วมทั้งโรงเรียนจะ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผูเ้สนอเป็นผูทิ้้งงาน  ไม่วา่จะเป็นผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  หากมีเหตุให้เช่ือถือไดว้า่การเสนอราคากระทาํการโดยไม่สุจริต  เช่น การเสนอเอกสารอนัเป็น
เทจ็  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  เป็นตน้ 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุด  เสนอราคาตํ่าจนคาดหมายไดว้า่ไม่อาจดาํเนินงานตามเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได ้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือโรงเรียนจะใหผู้เ้สนอราคานั้น
ช้ีแจงและแสดงหลกัฐานท่ีทาํใหเ้ช่ือไดว้า่  ผูเ้สนอราคาสามารถดาํเนินงานตามประกวดราคาจา้งอิเล็กทรอนิกส์ให้
เสร็จสมบูรณ์  หากคาํช้ีแจงไม่เป็นท่ีรับฟังได ้ โรงเรียนมีสิทธิท่ีจะไม่รับขอ้เสนอหรือไม่รับราคาของผูเ้สนอราคาราย
นั้น  ทั้งน้ี  ผูเ้สนอราคาดงักล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใชจ่้ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐ 
  5.6ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการพิจารณาขอ้เสนอวา่  ผูเ้สนอราคาท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ณ  วนัประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
หรือเป็นผูเ้สนอราคาท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ตามขอ้ 1.5  โรงเรียนมีอาํนาจท่ี
จะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาท่ีไดรั้บคดัเลือกรายการดงักล่าวออก  และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผูเ้สนอราคารายนั้น
เป็นผูทิ้้งงาน 
  ในกรณีน้ีหากปลดักระทรวงพิจารณาเห็นวา่การยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาท่ีไดด้าํเนินการไป
แลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่  ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการพิจารณาผลการเสนอราคาดงักล่าวได ้
 
 
 



 6.  การท าสัญญา 
  ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะตอ้งทาํสัญญาจา้งตามแบบสัญญา  ดงัระบุในขอ้ 1.3 กบั
โรงเรียนภายใน ... 3... วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดรั้บแจง้  และจะตอ้งวางเหลกัประกนัสัญญาเป็นจาํนวนเงินเท่ากบั               
ร้อยละ 5  ของราคาค่าจา้งท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไดใ้หโ้รงเรียนยดึถือไวใ้นขณะทาํสัญญา  โดยใช้
หลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  6.1  เงินสด 
  6.2  เช็คหรือดราฟทท่ี์ธนาคารสั่งจ่ายใหแ้ก่โรงเรียน  โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีทาํสัญญาหรือก่อนหนา้นั้น  
ไม่เกิน 3 วนั ทาํการของทางราชการ 
  6.3  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือคํ้าประกนั  ดงัระบุในขอ้1.4 (2) 
  6.4  หนงัสือคํ้าประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการ
เงินเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้าประกนั  ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทั
เงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้เวยีนใหท้ราบ  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือคํ้าประกนั  ดงัระบุ                
ในขอ้1.4 (2) 
  6.5 พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
  หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน  15  วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผูรั้บจา้ง) พน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาจา้งแลว้ 
 
 7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
  โรงเรียนจะจ่ายเงินค่าจา้ง  โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น  4 งวด  ดงัน้ี 

งวดท่ี 1  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  24.32 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 18 วนั  

งวดท่ี 2  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  24.32 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 18  วนั   
 

งวดท่ี 3  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  24.32 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 18  วนั   

งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  27.04 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบ 
อาหารอาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อย
ตามสัญญา  รวมทั้งทาํสถานท่ีจา้งใหส้ะอาดเรียบร้อย   
 
 
 



 8.  อตัราค่าปรับ 
 ค่าปรับตามแบบสัญญาจา้ง  จะกาํหนดในอตัราร้อยละ 0.20  ของค่าจา้งตามสัญญาต่อวนั 
 
 9. การรับประกนัความช ารุดบกพร่อง 
  ผูช้นะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซ่ึงไดท้าํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  หรือทาํสัญญาจา้ง ตามแบบท่ีระบุใน
ขอ้ 1.3 แลว้แต่กรณี  จะตอ้งรับประกนัความชาํรุดบกพร่องของงานจา้งท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่นอ้ยกวา่  0 วนั  นบั
ถดัจากวนัท่ีโรงเรียนไดม้อบงาน  โดยผูรั้บจา้งตอ้งรีบจดัการซ่อมแซมแกไ้ขใหใ้ชก้ารไดดี้ดงัเดิมภายใน  0 วนั  นบัถดั
จากวนัท่ีไดรั้บแจง้ความชาํรุดบกพร้อง  
 
 10. ข้อสงวนสิทธิในการย่ืนข้อเสนอและอ่ืนๆ 
  10.1  เงินค่าจา้งสาํหรับงานจา้งคร้ังน้ี ไดม้าจากเงินอุดหนุน 
   การลงนามในสัญญาจะกระทาํไดต่้อเม่ือ  โรงเรียนไดรั้บอนุมติัเงินค่าจา้งจากเงินอุดหนุน  แลว้เท่านั้น 
  10.2 เม่ือโรงเรียนไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูรั้บจา้ง และไดต้กลงจา้งตามประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แลว้  ถา้ผูรั้บจา้งจะตอ้งสั่งหรือนาํส่ิงของมาเพื่องานจา้งดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศและของนั้นตอ้ง
นาํเขา้มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถใหบ้ริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวง
คมนาคมประกาศกาํหนด  ผูเ้สนอราคาซ่ึงเป็นผูรั้บจา้งจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
ดงัน้ี 
   (1)  แจง้การสั่งหรือนาํส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจา้ท่า  ภายใน 7 วนั  นบัตั้งแต่
วนัท่ีผูรั้บจา้งสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ  เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้
บรรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (2) จดัการใหส่ิ้งของดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจากต่างประเทศ
มายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดรั้บอนุญาตจากกรมเจา้ท่า  ใหบ้รรทุกส่ิงของนั้น  โดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้ง
ไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน  หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีรัฐมนตรีวา่การกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวน้ใหบ้รรทุกโดยเรืออ่ืนได ้
   (3) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูรั้บจา้งจะตอ้งรับผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาว ี
  10.3  ผูเ้สนอราคาซ่ึงโรงเรียนไดค้ดัเลือกแลว้  ไม่ไปทาํสัญญา  หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กาํหนดดงัระบุไวใ้นขอ้  6 โรงเรียนอาจพิจารณาเรียกร้องใหช้ดใชค้วามเสียหายอ่ืน(ถา้มี)  รวมทั้งพิจารณาให้เป็น                    
ผูทิ้้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
  10.4 โรงเรียนสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาเพื่อใหเ้หมาะสมและ
เกิดประโยชน์สูงสุดกบัหน่วยงาน 



  10.5 โรงเรียนสงวนสิทธ์ิท่ีจะแกไ้ขเพิ่มเติมเง่ือนไขหรือขอ้กาํหนดในแบบสัญญาเพื่อให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด(ถา้มี) 
  10.6  โรงเรียนอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งในกรณีต่อไปน้ีได ้ โดยท่ีผูเ้สนอราคาจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได ้
   (1) โรงเรียนไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเงินงบประมาณท่ี
ไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะทาํการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป 
   (2) มีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั  หรือมีส่วนไดส่้วนเสียกบัผูย้ืน่เสนอราคารายอ่ืน  หรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม หรือ
สมยอมกบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา  หรือส่อวา่กระทาํการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
   (3)  การทาํการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 
   (4) กรณีอ่ืนในทาํนองเดียงกบั (1)  (2)  หรือ (3)  ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง 
 
 11.  การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวา่งระยะเวลาการดาํเนินงานผูรั้บจา้งตอ้งปฏิบติัตามหลกัเกณฑท่ี์กฎหมายกาํหนดและระเบียบได้
กาํหนดไวโ้ดยเคร่งครัด 
 
 
 
 

โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา 
25  ตุลาคม  2560 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวนัส าหรับนักเรียน   
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา  อ าเภอเมือง  จังหวดัยโสธร 

 
1. ความเป็นมา 
 ดว้ยโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  ไดรั้บงบประมาณสาํหรับอาหารกลางวนันกัเรียน  ตามประมาณ
รายจ่ายประจาํปีงบประมาณ   พ.ศ. 2561  แผนงานการศึกษา งานระดบัก่อนวยัเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่าย
อ่ืน ประเภทค่าใชจ่้ายในการสนบัสนุนอาหารกลางวนัเด็กนกัเรียน   ดงันั้นโรงเรียนจึงตอ้งจดัหาอาหารกลางวนัท่ีมี
คุณค่าทางโภชนาการและจดัส่งไดต้รงตามท่ีเวลากาํหนด   เป็นจาํนวนเงิน  1,780,440  บาท  (หน่ึงลา้นเจด็แสนแปด
หม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบบาทถว้น) 
 
2.  วตัถุประสงค์ 
 เพื่อจดัหาผูรั้บจา้งประกอบอาหารกลางวนัสาํหรับนกัเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  จาํนวน 1,203  
คน  ภาคเรียนท่ี  2  ปีการศึกษา 2560  จาํนวน  74  วนั (เวน้วนัหยดุราชการ) 
 
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
 3.1 ผูรั้บจา้งตอ้งมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร หรือประกอบอาชีพเก่ียวกบัการประกอบอาหาร   

3.2 มีพนกังานหรือลูกจา้งท่ีมีความรู้ความสามารถในการเตรียมการประกอบอาหารตามหลกั 
โภชนาการ  พร้อมทั้งเป็นผูมี้มารยาทและพฤติกรรมบริการท่ีดี 
 3.3 ตอ้งแจง้บญัชีรายช่ือลูกจา้งของผูรั้บจา้งพร้อมทั้งรายละเอียดบุคคล  และทาํทะเบียนประวติัไวท่ี้งาน
โภชนาการ  1  ชุด 

3.4  พนกังานหรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งตอ้งผา่นการตรวจสุขภาพจากแพทยแ์ผนปัจจุบนั  ซ่ึงแสดงวา่ไม่เป็น
โรคตอ้งหา้มเบ้ืองตน้ ดงัน้ี  โรคเร้ือนในระยะติดต่อ  หรือระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม    วณัโรคใน
ระยะอนัตราย   โรคเทา้ชา้งในระยะท่ีปรากฏอาการเป็นท่ีรังเกียจแก่สังคม   โรคยาเสพติดใหโ้ทษ  โรคพิษสุราเร้ืองรัง  
โดยตอ้งมีใบรับรองแพทยน์าํมาแสดงหลกัฐานการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบติังานและทุกคร้ังท่ีเปล่ียนพนกังาน 
 3.5  พนกังานหรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งตอ้ง 
       (1)  แต่งกายสะอาด  สวมเส้ือมีแขน  ผกูผา้กนัเป้ือน หรือมีเคร่ืองแบบ 
  (2)  ผูป้รุงตอ้งใส่หมวก หรือเน็ทคลุมผมดว้ย 
  (3) ตอ้งเป็นผูมี้สุขภาพดี  ไม่เป็นโรคติดต่อ  ไม่เป็นโรคผิวหนงั  สาํหรับผูป้รุงจะตอ้งมีหลกัฐานการ
ตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได ้
  (4)  มีสุขนิสัยท่ีดี  เช่น  ตดัเล็บสั้น  ไม่สูบบุหร่ีในขณะปฏิบติังาน  ไม่ใชมื้อหยบิจบัอาหารปรุงเสร็จ
แลว้โดยตรง 



 3.6 พนกังานหรือลูกจา้งของผูรั้บจา้งจะตอ้งประพฤติตนตามระเบียบหรือเง่ือนไขท่ีโรงเรียนกาํหนดโดย
เคร่งครัด 
 3.7 ผูรั้บจา้งจะตอ้งทาํความสะอาดสถานท่ีปรุงอาหาร  สถานท่ีใหบ้ริการอาหารและการดูแลใหบ้ริการนํ้าด่ืม  
ตลอดจนทาํความสะอาดเคร่ืองทาํนํ้าเยน็และดูแลระบบเคร่ืองกรองนํ้าของโรงเรียน  (เคร่ืองกรองนํ้าท่ีติดตั้งใน
สถานท่ีใหบ้ริการอาหาร)  ตลอดระยะเวลา  รวมถึงการกาํจดัขยะมูลฝอยและเศษอาหารในสถานประกอบอาหารและ
บริการใหส้ะอาดและเรียบร้อยถูกสุขลกัษณะ 
 
4. ข้อมูลรายละเอียดงาน 
 4.1 อาหารกลางวนัท่ีจดัทาํ  จะตอ้งคาํนึงถึงคุณภาพ  และปริมาณท่ีเหมาะสม  คือมีสารอาหารครบ                
5 หมู่  ประกอบดว้ย  คาร์โบไฮเดรต  ไขมนั  วติามิน  โปรตีน  และเกลือแร่ จดัทาํอาหารท่ีมีคุณค่าทางโภชนาการ  
และถูกสุขลกัษณะโดยกาํหนดสัดส่วนสารอาหารท่ีพึงไดรั้บในแต่ละวนัชดัเจน  สาํหรับนกัเรียนชั้นประถมศึกษา  
จาํนวน 1,203  คน  วนัละ  1 ม้ือ  เป็นระยะเวลาตั้งแต่วนัท่ี   27 พฤศจิกายน  2560  ถึงวนัท่ี  16  มีนาคม  2561   
จาํนวน  74 วนัทาํการ 
 4.2  รายการอาหารประจาํวนัจะตอ้งมีความหลากหลายไม่ซํ้ ากนัในรอบ 1 สัปดาห์  โดยแบ่งออกเป็น      1 
ม้ือหลกั  ไดแ้ก่ 
  (1)  อาหารกลางวนั  ประเภทขา้วพร้อมกบัขา้ว  ประกอบดว้ย ขา้วสวยหอมมะลิ  (ขา้วท่ีใชหุ้งใหใ้ช้
ขา้วหอมมะลิ 100% เท่านั้น)   อาหารคาว  4 อยา่ง  (  ประเภทนํ้า 2 อยา่ง และประเภทแหง้ 2 อยา่ง ) หรืออาหาร
ประเภท ไข่  จาํนวน 1 ฟอง/คน  และขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล 
  (2)  อาหารกลางวนั  ประเภทอาหารประกอบปรุงผสม หรืออาหารจานเดียว  เช่น ก๋วยเต๋ียว ราดหนา้  
ผดัไท  เป็นตน้  ส่วนประกอบจะตอ้งมีสารอาหารครบถว้นทั้ง 5 หมู่  และประกอบดว้ยผกั  และเน้ือสัตว ์ ในลกัษณะ
ท่ีเด็กสามารถรับประทานอาหารไดเ้อง  และขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล 
  (3)  อาหารคาวจะตอ้งไม่มีรสจดัจนเกินไปท่ีเด็กประถมจะรับประทานได ้
  (4)  ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห์  จะตอ้งกาํหนดใหมี้รายการอาหารวา่งคือ ผลไม ้ 3  วนั  และขนม
หวาน 2  วนั และจดัใหเ้ด็กรับประทานทุกวนัโดยขนมหวานหรือผลไมจ้ะตอ้งไม่หวานหรือเปร้ียวเกินไป   
 4.3  โรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา เป็นผูก้าํหนดรายการอาหารและผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการประกอบ
อาหารตามรายการท่ีกาํหนด 
 4.4 หวัหนา้สถานศึกษามีสิทธิเปล่ียนแปลงรายการอาหารถา้เห็นวา่นกัเรียนเบ่ือ หรือไม่ชอบอาหารนั้น 
 4.5 ผูรั้บจา้งหรือผูป้ระกอบอาหาร ตอ้งจดัหาวสัดุอุปกรณ์  เคร่ืองมือเคร่ืองใชใ้นการประกอบอาหาร   แต่ละ
ชนิดเองและตอ้งมีความเหมาะสม 
 4.6 ผูรั้บจา้งหรือผูป้ระกอบอาหาร  จะตอ้งทาํการประกอบอาหารภายในบริเวณท่ีโรงเรียนกาํหนดให ้ และ
เป็นผูรั้บผดิชอบค่าใชจ่้ายในการประกอบอาหารเอง  โดยไม่อนุญาตใหท้าํการประกอบอาหารท่ีอ่ืนแลว้นาํส่งอาหาร
ท่ีปรุงสาํเร็จแลว้ซ่ึงไม่ผา่นการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผูค้วบคุมการประกอบอาหารกลางวนั 
 4.7 วตัถุดิบท่ีนาํมาประกอบอาหาร  ตอ้งเป็นไปตามท่ีโรงเรียน  กาํหนดดงัน้ี 



  (1) เน้ือสัตว ์ ตอ้งสด  ไม่มีกล่ินเหมน็  ไม่มีมนัปนมากเกินไป  และไดรั้บการตรวจสอบวา่ปลอดภยั
ไม่มีโรค 
  (2)  ผลไมต้อ้งใหม่สด  มีคุณภาพดี  ไม่เห่ียว  ไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเป้ือน 
  (3)  ผกั ตอ้งใหม่สด มีคุณภาพดี  ไม่แก่และไม่เห่ียว และตอ้งใชผ้กัปลอดสารพิษ 
  (4)  อาหารสาํเร็จรูปเคร่ืองปรุง  นํ้าและนม ตอ้งไม่มีสารพิษท่ีเป็นอนัตรายต่อร่างกาย และมีฉลาก
บอกวนัผลิต วนัหมดอาย ุและตอ้งไม่หมดอายสุาํหรับใชบ้ริโภค 

(5) นํ้ามนัท่ีนาํมาประกอบอาหารตอ้งไม่นาํมาประกอบอาหารซํ้ าในคร้ังต่อๆ ไป  
(6)  ขา้วท่ีนาํมาประกอบอาหารตอ้งเป็นขา้วสวยหอมมะลิ  100% เท่านั้น 

 4.8  งานภาชนะอุปกรณ์ 
  (1)  ภาชนะอุปกรณ์  เช่น  ชาม ชอ้น ส้อม ฯลฯ ตอ้งทาํดว้ยวสัดุท่ีไม่เป็นอนัตราย  เช่น  สแตนเลส  
กระเบ้ืองเคลือบขาว  แกว้  อลูมิเนียม  เมลามีนสีขาว  หรือสีอ่อน  สาํหรับตะเกียบตอ้งเป็นไม ้ ไม่แต่งสี 
  (2)  ภาชนะใส่นํ้าส้มสายชู  นํ้าปลา  และนํ้าจ้ิม  ตอ้งทาํดว้ยแกว้  กระเบ้ืองเคลือบขาวมีฝาปิด  และ
ชอ้นตกัทาํดว้ยกระเบ้ืองเคลือบขาว  หรือสแตนเลส  หรือเคร่ืองปรุงรสอ่ืนๆ ตอ้งใส่ภาชนะท่ีปิดสนิท 
 4.9  ผูรั้บจา้งตอ้งรักษาความสะอาดภายในหอ้งครัว  ห้องอาหาร  และส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง (บริเวณลา้งจาน) ให้
เรียบร้อย และถูกสุขลกัษณะ 
 4.10  ผูรั้บจา้งตอ้งไม่เคยถูกตกัเตือนจากหน่วยงานราชการหรือผูว้า่จา้ง  กรณีไม่ปฏิบติังานตามสัญญาของผู ้
วา่จา้งเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 4.11  พร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามยัของบุคลากรบริเวณสถานท่ีใชป้รุงอาหารและคุณภาพอาหารจากกอง
สาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4.12 กรณีเกิดเหตุข้ึนกบัตวัอาคาร  เช่น  ไฟไหม ้ ทาํให้ตวัอาคารเสียหาย  ขณะท่ีผูป้ระกอบการดาํเนินการอยู ่ 
หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผูรั้บจา้งหรือพนกังาน  ผูรั้บจา้งตอ้งรับผดิชอบทุกกรณี 
 
5. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ระยะ  74  วนัทาํการ  ตั้งแต่วนัท่ี  27  พฤศจิกายน  2560  ถึง  16  มีนาคม  2561  โดยส่งมอบอาหาร    กลาง
วนัท่ีโรงเรียนอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา ภายในเวลา  11.00 น.  (ประกอบอาหารแลว้เสร็จพร้อม
รับประทาน)  พร้อมจัดรายการอาหารกลางวนัให้ครบถ้วนตามจ านวนนักเรียน  และให้เพยีงพอต่อ  ความต้องการ
ของนักเรียนทุกคน 
 
 
 
 
 



6. วงเงินในการจัดหา 
 วงเงินงบประมาณ     1,780,440  บาท  (หน่ึงล้านเจ็ดแสนแปดหม่ืนส่ีร้อยส่ีสิบบาทถ้วน) 
 โดยแบ่งออกเป็นออกเป็น  4 งวด  ดงัน้ี 
 งวดท่ี 1  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  24.32 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 18 วนั  

งวดท่ี 2  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  24.32 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 18  วนั   
 งวดท่ี 3  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  24.32 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  ใหแ้ลว้เสร็จภายใน 18  วนั 
 งวดสุดทา้ย  เป็นจาํนวนเงินในอตัราร้อยละ  27.04 ของค่าจา้ง  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังาน ส่งมอบอาหาร 
อาหารกลางวนั  พร้อมขนมหวานหรือผลไมต้ามฤดูกาล  เม่ือผูรั้บจา้งไดป้ฏิบติังานทั้งหมดใหแ้ลว้เสร็จเรียบร้อยตาม
สัญญา  รวมทั้งทาํสถานท่ีจา้งใหส้ะอาดเรียบร้อย   
 
7.  การตรวจรับ 
 คณะกรรมการตรวจรับ  สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารไดต้ลอดกระบวนการประกอบอาหารและทุกเวลา  
หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตรวจรับ  ผูรั้บจา้งตอ้งดาํเนินการแกไ้ขทนัที  โดยคร้ังท่ี 
 1.การตกัเตือน 
 2.แจง้เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 3.จะงดจ่ายค่าอาหารใน  1  วนั ในวนัท่ีไม่ไดคุ้ณภาพามท่ีกาํหนด 
 เกณฑก์ารตรวจรับ 
 1.ปริมาณอาหารท่ีจดัใหน้กัเรียนเพียงพอต่อความตอ้งการของนกัเรียน  เป็นไปตามปริมาณอาหารท่ีกาํหนด 
 2.ลกัษณะการประกอบอาหาร ถูกตอ้งตามหลกัสุขาภิบาลอาหาร และไม่มีส่ิงแปลกปลอมในอาหาร 
 3. การบริการดว้ยความสะอาด  ถูกสุขลกัษณะ  มีความรวดเร็ว 
 4. เป็นไปตามรายละเอียดคุณลกัษณะ/เมนู ท่ีโรงเรียนเทศบาล 2 สามคัคีวฒันา  กาํหนด 
 
8. การยกเลกิสัญญาจ้าง 
 กรณีมีผูร้้องเรียนวา่ผูรั้บจา้งไม่ปฏิบติัตามหลกัเกณฑแ์ละเง่ือนไขท่ีกาํหนดไว ้ ผูรั้บจา้งจะตอ้งดาํเนินการ
แกไ้ขปรับปรุงโดยเร็ว  ภายใน 24 ชัว่โมง  หลงัจากท่ีไดรั้บเร่ืองร้องเรียนนกัเรียน  ครู  หรือทางโรงเรียน  หากผู ้
รับจา้งไดรั้บการแจง้เตือนจากโรงเรียนเพื่อใหป้รับปรุงแกไ้ขเป็นลายลกัษณ์อกัษร ซํ้ าถึง 3 คร้ัง ผูว้า่จา้งมีสิทธิบอก
เลิกสัญญาไดท้นัที 
 
 



รายการอาหารกลางวัน  ประจ าเดือนพฤศจิกายน 2560 – มีนาคม 2561 

สัปดา
ห์ 

ท่ี 

วนัจนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ 

1 ก๋วยจับ๊เส้นเล็กหมู 
ขา้วมนัไก่ 
ผดักะเพราหมู 

ไข่ดาว 

ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 

ตม้ยาํไก่ 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

บะหม่ีหมูแดง 

ขา้วผดัรวมมิตร 
บวบผดัไข่ใส่หมูบด 
ผดัวุน้เส้นใส่หมูสับ 

ตม้ข่าไก่ 

แพนงหมู 

ขา้วสวย 

ขนม 

ก๋วยจับ๊ทรงเคร่ือง 

ขา้วหมูแดง 
ไข่เจียว 

กอ้ยหมู 

ตม้จืดวุน้เส้น 

แกงเขียวหวานไก่ 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

ราดหนา้หมูใส่คะนา้
ใส่กะหลํ่า 

ขา้วมนัไก่ทอด 

ผดัวุน้เส้น 

ไขพ่ะโลห้มสูามชัน้
ผดักระเพราไก่ 

ตม้ยาํไก่ 

ขา้วสวย 

ขนม 

สุก้ีรวมมิตร 
ขา้วผดัหมูใส่ไข่ 
ลาบหมู 

ไข่ลูกเขย 

ตม้จืดไก่ใส่ฟัก 

แกงเผด็หมูใส่ฟัก 
ขา้วสวย 
ผลไม ้

2 ก๋วยจับ๊เส้นเล็ก 

ขา้วขาหมู 

ลาบหมู 

ผดัคะนา้ใส่หมู 

ไข่พะโลห้มูสาม
ชั้น 

ตม้ยาํไก่ 
ขา้วสวย 
ผลไม ้

ก๋วยเต๋ียวหมู 

ขา้วมนัไก่ทอด  
ผดัเห็ดนางฟ้าใส่ไข่
ใส่หมู 
กะเพราไก่ 

แกงเขียวหวาน
ลูกช้ินปลา 

ตม้จืดไก่ใส่ฟัก 

ขา้วสวย 

ขนม 

บะหม่ีหมูแดง 
ขา้วผดัหมูใส่ไข่ 
ไข่ลูกเขย 

ผดัพริกแกงหมูถัว่ 

แพนงหมู 

ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

ราดหนา้หมูใส่คะนา้               
ใส่กะหลํ่า 

ขา้วหมูแดง 

ผดักระเพราหมู 

ไข่เจียว 
บวบผดัไข่ 
แกงเผด็หมูมะเขือ 

ขา้วสวย 

ขนม 

สุก้ีรวมมิตร 

ขา้วมนัไก่ 

ส้มตาํขา้วเหนียวไก่
ทอด 

ผดัผกัรวมใส่หมู 
ตม้จืดวุน้เส้นหมูสับ 
ตม้ยาํไก่ 
ขา้วสวย 
ผลไม ้

3 สุก้ีรวมมิตร 
ขา้วหมูแดง  

ไข่เจียวหมูสับ 
ลาบไก่ 

ตม้ยาํไก่ 

ผดัเตา้หูท้รงเคร่ือง 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

ก๋วยจับ๊เส้นเล็ก 

ขา้วเหนียวส้มตาํไก่
ทอด 
ผดักระเพราไก่ 

ไข่ดาว 

แกงเผด็ไก่ใส่ฟัก 

ตม้จืดไก่ใส่ฟัก 

ขา้วสวย 

ขนม 

บะหม่ีหมูแดง 

ขา้วหมูแดง 

ไก่ทอด 

ผดัวุน้เส้นใส่หมูใส่
ไข่ 
แกงเขียวหวานไก่ 

ตม้ยาํกระดูกหมู 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

ราดหนา้หมู 
ขา้วมนัไก่ 

ส้มตาํขา้วเหนียวหมู
ทอด 

ผดัเห็ดนางฟ้าใส่ไข่ 
ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 

แกงเผด็หมูใส่ฟัก 

ขา้วสวย 

ขนม 

ก๋วยจับ๊ทรงเคร่ือง 

ขา้วผดักุนเชียง 

ลาบหมู 

บวบผดัไข่ใส่หมูบด 

ตม้จืดไก่ใส่ฟัก 

แกงเขียวหวาน
ลูกช้ินปลา 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

  



 
 

สัปดา
ห์ 

ท่ี 

วนัจนัทร์ องัคาร พุธ พฤหสับดี ศุกร์ 

4 บะหม่ีหมูแดง 

ขา้วมนัไก่ 

ไข่ดาว 

แกงเผด็หน่อไมใ้ส่
ไก่ 

ผดัคะนา้หมูกรอบ 

ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

ก๋วยจับ๊ทรงเคร่ือง 

ขา้วมนัไก่ทอด 

บวบผดัไข่ใส่หมูบด 

ผดักะเพราไก่ 

ตม้ยาํไก่ 

ไข่พะโลห้มูสามชั้น 
ขา้วสวย 

ขนม 

ก๋วยเต๋ียวหมู 

ขา้วหมูแดง 

ผดักระเพราหมู 

ไข่ตุ๋นใส่หมูสับ 

แกงเผด็ไก่ใส่ฟัก 

ตม้จืดเตา้หู้หมูสับ 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

ก๋วยจับ๊เส้นเล็ก 

ขา้วผดัหมูใส่ไข่ 
ผดัผกัรวมใส่หมู 
ผดัพริกแกงหมู 

ไข่ลูกเขย 
ตม้ยาํไก่ 

ขา้วสวย 

ขนม 

สุก้ีรวมมิตร 

ขา้วเหนียวส้มตาํไก่
ทอด 

ไข่เจียว 

ลาบหมู 

ตม้ยาํกระดูกหมู 

ตม้จืดไก่ใส่ฟัก 

ขา้วสวย 
ผลไม ้

 
 
หมายเหตุ    ผลไม้  และขนมที่จัดให้นักเรียนในหน่ึงสัปดาห์จะต้องไม่ซ ้าชนิดเดมิ 
ผลไม้  เช่น   กลว้ย,ส้ม,ชมพู่,แอปเป้ิล,พุทรานํ้านม,เงาะ หรือผลไมต้ามฤดูกาล โดยตอ้งสับเปล่ียนไม่ซํ้าในแต่ละสัปดาห์ 
ขนม ได้แก่           1. ขนมเบเกอร่ีต่างๆ เช่น โดนทั,เคก้กลว้ยหอม,ขนมมีไส้ต่างๆ  ฯลฯ 
                             2. ขนมไทย เช่น ขนมชั้น,วุน้กะทิ,ขนมสอดไส้,ขนมห่อหมก,ขนมตม้  ฯลฯ 

 
 
 
   
   


