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เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๑/๒๕๖๖ 

การจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีท่ี ๖  
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ตามประกาศ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ลงวันที่  ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕ 
……………………………………………………………………………… 

 
                  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล)  ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "โรงเรียน" มีความประสงค์จะ ประกวด
ราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ระดับชั้นอนุบาลปีที่ ๒ - ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา 
๒๕๖๕  ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ณ โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) ต.พุทไธสง  
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดและขอบเขตของงาน 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจ้างทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังส้อค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                          ๑.๗     ปปช ๐๗ 
                          ๑.๘     ราคากลางไม่ใส่ราคา 
                          ๑.๙     ร่างขอบเขตงาน TOR 
                          ๑.๑๐   ราคากลางใส่ราคา 
                          ๑.๑๑   แผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ   
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ๒.๑     มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒     ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓     ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔     ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการย้่นข้อเสนอหร้อท าสัญญากับหน่วยงานของรัดไว้
ชั่วคราว เน้่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัดมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเคร้อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/jsp/control.proc160
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RGicL%2BqHeslt2FhjsrY3Oa
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRaO30h6sV3hJa%0ATC%2BxYSS8pANWWdUCwiINakd8s%2FlDcKIJbqCvf4I6PJnYO9RP%2B1W%2FSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6Q1TDT7oIXONfavNTPMViAs
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TvvQ5sS8Xq7ee1G0y%2Fi572
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SNf1tmGS30J3SSLlkQmi6z
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TIv9Q9c6zpcP%2FJiWVnqpSC
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6T%2F6j8GBTzci6tY%2F740YFav
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMR59r8IgI6cxP4%0AHFX%2F%2BJntWo8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkIDgGVWA9KqPLNu0y2v2j
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                          ๒.๕     ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช้่อไว้ในบัญชีรายช้่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช้่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัดในระบบเคร้อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖     มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัดก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗     เป็นบุคคลธรรมดาหร้อนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ดังกล่าว 
                          ๒.๘     ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้นที่เข้าย้่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน  
ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หร้อไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙     ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หร้อความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเว้นแต่รัดบาล
ของผู้ย้่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ย้่นข้อเสนอที่ย้่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงฯ
จะต้องมีการก าหนดสัดส่วนหน้าที่ และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของ หร้อมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้า
หลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอ่้นทุกราย 
                                  กรณีท่ีข้อตกลงฯ ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลักกิจการร่วมค้า
นั้นต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ย้่นข้อเสนอ 
                                  ส าหรับข้อตกลงฯ ที่ไม่ได้ก าหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเง้่อนไขท่ีก าหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 
                          ๒.๑๑  ผู้ย้่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักดานย้่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้าง
ภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน ค้อ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหร้อห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ย้่นส าเนาหนังส้อรับรอง 
การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายช้่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหร้อบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ย้่นส าเนาหนังส้อรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังส้อบริคณห์สนธิ บัญชีรายช้่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถ้อหุ้น 
รายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหร้อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย้่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หร้อส าเนาหนังส้อเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถ้อสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ย้่นข้อเสนอเป็นผู้ย้่นข้อเสนอร่วมกันในดานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย้่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หร้อ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
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                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่้นๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาหนังส้อรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
                                           (๔.๓)   ส าเนาหนังส้อจดทะเบียนพาณิชย์ (ถ้ามี) 
                                           (๔.๔)   ส าเนาทะเบียนบ้าน 
                                           (๔.๕)   ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชน 
                                           (๔.๖)   ส าเนาประจ าตัวผู้เสียภาษี (ถ้ามี) 
                                           (๔.๗)   หนังส้อมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย 
                                           (๔.๘)   ส าเนาหนังส้อรับรองการประกอบอาหาร (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ย้่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อ 
จัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เม้่อผู้ย้่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๑) ให้โดยผู้ย้่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอ้่นกระท าการแทนให้แนบหนังส้อมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักดานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ  
ทั้งนี้ หากผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    ส าเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
(ถ้ามี) 
                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ย้่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อ 
จัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                                           ทั้งนี้ เม้่อผู้ย้่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบใน
ข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดยผู้ย้่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ย้่นข้อเสนอต้องย้่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเง้่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักดานแสดงตัวตนและท าการย้นยันตัวตนของผู้ย้่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
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                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหร้อราคาต่อหน่วย และหร้อต่อรายการ ตามเง้่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังส้อ ถ้าตัวเลขและตัวหนังส้อไม่ตรงกัน ให้ถ้อตัวหนังส้อ 
เป็นส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่้น และค่าใช้จ่ายอ่้นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดย้นราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคา 
โดยภายในก าหนดย้นราคา ผู้ย้่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาด าเนินการแล้วเสร็จไม่เกิน ๑๐๐ วัน นับถัด 
จากวันลงนามในสัญญาจ้างหร้อจากวันที่ได้รับหนังส้อแจ้งจาก โรงเรียน ให้เริ่มท างาน 
                          ๔.๔     ก่อนเสนอราคา ผู้ย้่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา แบบรูป และรายละเอียด ฯลฯ  
ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงย้่นเสนอราคาตามเง้่อนไข  
ในเอกสารประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๕     ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องย้่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคา 
ให้ถ้อตามเวลาของระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เม้่อพ้นก าหนดเวลาย้่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการย้่นข้อเสนอ 
และเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๖     ผู้ย้่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ย้่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนทีจ่ะย้นยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload)  
เพ่้อเป็นการเสนอราคาให้แก่โรงเรียนผ่านทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างภาครัดด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗    คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ย้่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ย้่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่นตาม
ข้อ ๑.๕ (๑) หร้อไม่ หากปรากฏว่าผู้ย้่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ย้่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ย้่นข้อเสนอ 
รายอ้่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายช้่อผู้ย้่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ย้่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหร้อในขณะ 
ที่มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ย้่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตาม
ข้อ ๑.๕ (๒) และคณะกรรมการฯ เช้่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ 
จะตัดรายช้่อผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ย้่นข้อเสนอ และโรงเรียนจะพิจารณาลงโทษผู้ย้่นข้อเสนอดังกล่าว
เป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่โรงเรียนจะพิจารณาเห็นว่าผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมม้อเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของโรงเรียน 
                          ๔.๘     ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเง้่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ์
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่้นๆ (ถ้ามี)  
รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่้อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา  
ที่ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ย้่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
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                                   (๕)    ผู้ย้่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                          ๔.๙    ผู้ย้่นข้อเสนอที่เป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดท าแผนการใช้พัสดุที่ผลิตภายในประเทศ
โดยย้่นให้หน่วยงานของรัดภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการย้่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียน 
จะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการย้่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการย้่นข้อเสนอ โรงเรียน จะพิจารณา
จาก ราคารวม 
                          ๕.๓      หากผู้ย้่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หร้อย้่นหลักดานการย้่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หร้อไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หร้อย้่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ย้่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหร้อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจ้างไม่ครบถ้วน หร้อเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเง้่อนไขที่โรงเรียนก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและ
ความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย  
คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๕.๔     โรงเรียนสงวนสิทธิไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ย้่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน  
ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏช้่อผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีผู้รับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หร้อบัญชีรายช้่อผู้ซ้้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทางระบบ 
การจัดซ้้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน 
                                   (๒)    ไม่กรอกช้่อผู้ย้่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซ้้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่้อนไขที่ก าหนดในเอกสารเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หร้อมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น 
                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หร้อโรงเรียน มีสิทธิให้ผู้ย้่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติมได้ โรงเรียน 
มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หร้อไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหร้อไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     โรงเรียนทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หร้อราคาหนึ่งราคาใด หร้อราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเล้อกจ้างในจ านวน หร้อขนาด หร้อเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หร้ออาจจะยกเลิก
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่้อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถ้อว่าการตัดสินของโรงเรียนเป็นเด็ดขาด ผู้ย้่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หร้อค่าเสียหายใดๆ 
มิได้ รวมทั้งโรงเรียนจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ย้่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะ
เป็นผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกหร้อไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เช้่อถ้อได้ว่าการย้่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต  
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หร้อใช้ช้่อบุคคลธรรมดา หร้อนิติบุคคลอ่้นมาย้่นข้อเสนอแทน เป็นต้น 
 



-๖- 
 
                                ในกรณีที่ผู้ย้่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หร้อโรงเรียน จะให้ผู้ย้่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักดานที่ท าให้เช้่อได้ว่า ผู้ย้่นข้อเสนอสามารถด าเนินงานตาม
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ โรงเรียน มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ
หร้อไม่รับราคาของผู้ย้่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ย้่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหร้อค่าเสียหายใดๆ 
จากโรงเรียน 
                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญาโรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
หากปรากฏว่ามีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหร้อท่ีได้รับการคัดเล้อกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หร้อมีส่วนได้เสียกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่น หร้อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หร้อสมยอมกันกับผู้ย้่น
ข้อเสนอรายอ้่น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระท าการทุจริตอ่้นใดในการเสนอราคา 
                          ๕.๘     หากผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ย้่น
ข้อเสนอรายอ้่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัดจัดซ้้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัด
เรียงล าดับผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ย้่นข้อเสนอรายอ้่นไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาท าสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 
                                    ผู้ย้่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการ SMEs 
                          ๕.๙     หากผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถ้อสัญชาติไทย
หร้อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ าสุดของผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถ้อ
สัญชาติไทยหร้อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัดจัดซ้้อหร้อจัด
จ้างจากผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ถ้อสัญชาติไทยหร้อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว 
                                    ผู้ย้่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้อง
เป็นผู้ประกอบการที่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถ้อสัญชาติไทยหร้อนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย 
                 ๖.     การท าสัญญาจ้าง 
                               ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญา ดังระบุในข้อ 
๑.๓ หร้อท าข้อตกลงเป็นหนังส้อกับโรงเรียน ภายใน ๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าจ้างท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ให้โรงเรียนยึดถ้อไว้ในขณะ
ท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          ๖.๑     เงินสด 
                          ๖.๒     เช็คหร้อดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่โรงเรียน โดยเป็นเชค็ลงวันที่ที่ท าสัญญา หร้อ
ก่อนหน้านั้น ไม่เกิน ๓ วัน ท าการของทางราชการ 
                          ๖.๓     หนังส้อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังส้อค้ าประกัน ดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๒) หร้อจะเป็นหนังส้อค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          ๖.๔     หนังส้อค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หร้อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่้อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายช้่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังส้อค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          ๖.๕     พันธบัตรรัดบาลไทย 
 



-๗- 
 

                          หลักประกันนี้จะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้รับจ้าง) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะค้นให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของงานจ้างซึ่งโรงเรียน ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          โรงเรียนจะจ่ายค่าจ้างซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอ่้น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้ว 
โดยถ้อราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และก าหนดการจ่ายเงินเป็น จ านวน ๑๐ งวด ดังนี้ 
                          งวดที่ ๑ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑ - ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๑๑ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลง
จ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๑ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน 
                          งวดที่ ๒ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑๖ - ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๑๑ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลง
จ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๑ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน 
                          งวดที่ ๓ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๑ - ๑๕ 
ธันวาคม ๒๕๖๕ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๙ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้วเสร็จภายใน  
๙ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ วัน 
                          งวดที่ ๔ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑๖ - ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวน้วันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๑๐ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลงจ้าง
เหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน 
                          งวดที่ ๕ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้างได้
ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ ๓ - ๑๓ 
มกราคม ๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๙ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลงจ้างเหมา และ
คณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้วเสร็จภายใน  
๙ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ วัน 
                          งวดที่ ๖ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑๗ - ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๑๑ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลงจ้าง
เหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๑ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน 
 
 



-๘- 
 
                          งวดที่ ๗ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๑ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑ - ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๑๑ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลง
จ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๑๑ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๑ วัน 
                          งวดที่ ๘ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง 
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑๖ - ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๙ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลง
จ้างเหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้ว
เสร็จภายใน ๙ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๙ วัน 
                          งวดที่ ๙ เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๑๐ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน เม้่อผู้รับจ้าง
ได้ปฏิบัติงาน โรงเรียน จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ต่อเม้่อผู้รับจ้างได้จัดท าอาหารกลางวัน ให้แก่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่  
๑ - ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์ เป็นจ านวน ๑๐ วัน ตามท่ีโรงเรียนได้ตกลงจ้าง
เหมา และคณะกรรมการตรวจการจ้างได้ตรวจรับงานไว้ ถูกต้องตามรายการเป็นที่เรียบร้อยแล้วเท่านั้น ให้แล้วเสร็จ
ภายใน ๑๐ วัน ให้แล้วเสร็จภายใน ๑๐ วัน 
                          งวดสุดท้าย เป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ ๙ ของค่าจ้าง เม้่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมด 
ให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา หร้อข้อตกลงจ้างเป็นหนังส้อ หร้อข้อตกลงจ้างเป็นหนังส้อ และโรงเรียน ได้ตรวจรับ
มอบงานจ้าง 
           ๗.๑ อาหารกลางวันที่จัดท าประกอบด้วยข้าว(ข้าวสวยหอมมะลิ) กับข้าวจ านวน  ๑-๒ อย่าง ค้อ  
กับข้าวประเภทโปรตีนจากเน้้อสัตว์ จ านวน ๑ อย่าง หร้อกับข้าวประเภทผัก จ านวน ๑ อย่าง  จะต้องค านึงถึง
คุณภาพและปริมาณท่ีเหมาะสม ค้อมีสารอาหารครบ  ๕  หมู่ ประกอบด้วยโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกล้อแร่และ
วิตามิน จัดท าอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและถูกสุขลักษณะโดยก าหนดสัดส่วนสารอาหารที่พึงได้รับในแต่ละวัน
ชัดเจน  ส าหรับนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ ๒  ถึง ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖  จ านวน  ๙๙๖  คน  วันละ ๑  ม้้อ   
เป็นระยะเวลาตั้งแต่วันที่  ๑  พฤศจิกายน  ๒๕๖๕  ถึงวันที่ ๒๘  มีนาคม  ๒๕๖๖  จ านวน  ๑๐๐  วันท าการ 
           ๗.๒ รายการอาหารประจ าวันจะต้องมีความหลากหลายไม่ซ้ ากันในรอบ ๑ สัปดาห์ โดยแบ่งออกเป็น 
๑  ม้้อหลัก ได้แก่ 
             ๗.๒.๑  อาหารกลางวัน ประเภทข้าวพร้อมอาหารและผลไม้ประกอบด้วย 
                             ๗.๒.๑.๑ ข้าวสวย (ใช้ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐% เท่านั้น) ปริมาณ ๓๐๐ กรัม/จาน   
                             ๗.๒.๑.๒ ส้มต าไทย ผักสด  ถั่วลิสงคั่ว ๐.๐๑  kg  ผักกาดขาว  ๐.๐๑  kg  ผักบุ้งไทยต้น
ขาว  ๐.๐๒  kgพริกขี้หนู  ๐.๐๔  ขีด  มะละกอดิบ  ๐.๐๕  kg  มะเข้อเทศ  ๐.๐๑  kg  มะนาว  ๐.๔๖  ผลเล็ก (น้ า 
๑๓ กรัม) กุ้งแห้ง ๐.๐๕ ขีด น้ าตาลปึก/น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๑ kg  น้ าปลาดี  ๐.๐๐ ขวดใหญ่๗๕๐ mlกระเทียมหัว 
๐.๐๒  ขีด 
                            ๗.๒.๑.๓ ปีกไก่บนทอดกระเทียม ๒ ชิ้น (ผักเคียง) แตงกวา ๐.๐๒ kg  แครอท ๐.๐๒ kg ปีก
ไก่บน ๐.๐๔ kg น้ ามันปาล์มโอเลอิน ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทรายขาว ๐.๐๐ kg  กระเทียมหัว ๐.๐๒ 
ขีดซอสหอยนางรม  ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๑  ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml 
                            ๗.๒.๑.๔ แกงจ้ดสามสหายหมู ลูกชิ้นปลา  ผักขึ้นฉ่าย/ ชีจีน  ๐.๐๔ ขีด  ผักชี ๐.๐๑  ขีด  
ผักต าลึง ๐.๐๒ kg  หัวผักกาด ไชเท้า ๐.๐๒ kg  แครอท ๐.๐๒ kg  เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓  kg  ลูกชิ้นปลา(๒)  ๐.๐๓ 
kg ซีอ๊ิวขาว สูตร ๒  ๐.๐๑  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร  ๐.๐๗ โครง 
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                             ๗.๒.๑.๕  ผัดกะเพราหมู ใส่ตับ ถั่วฝักยาว  ถั่วฝักยาว ดิบ  ๐.๐๒  kg  ใบกะเพรา 
๐.๐๙ ขีด  พริกขี้หนู ๐.๐๑ ขีด พริกชี้ฟ้าแดง ๐.๐๒ ขีด  หอมหัวใหญ่ ๐.๑๑ ขีด  ตับหมู ๐.๐๑ kg  หมูสับ 
๐.๐  kg  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทราย ขาว  ๐.๐๐ kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐  ขวดใหญ่ 
๗๕๐ ml  กระเทียมหัว๐.๐๒  ขีด  ซีอ๊ิวด า ข้น / ซีอิ๊วหวาน  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๙๔๐ ml  ซอสหอยนางรม ๐.๐๐ ขวด
ใหญ่ ๘๐๐ กรัม ซีอ๊ิวขาวสูตร๑    ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  น้ าประปา น้ าเปล่า  ๐.๐๒  ลิตร 
                             ๗.๒.๑.๖ แกงเขียวหวานหมู ใส่ตับ มะเข้อเปราะ ใบโหระพา ๐.๐๙ ขีด 
มะเข้อเปราะ ๐.๐๔ kg  พริกชี้ฟ้า ไม่ระบุสี  ๐.๐๑ ขีด  ตับหมู ๐.๐๑   kg  เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๔ kg 
หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับคั้นหัวกะทิ) ๐.๐๗ kg  เน้้อมะพร้าวขูดคั้น หัวกะทิ-หางกะทิ ๐.๐๒   kg 
น้ าตาลปึก/ น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๐ kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด  น้ าพริกแกงเขียวหวาน
๐.๐๕ ขีด 
                             ๗.๒.๑.๗ ผัดเปรี้ยวหวานหมู ใส่ตับ แป้งข้าวโพด ๐.๐๒ ขีด   เต้าหู้เหล้องแข็ง 
๐.๐๖ ก้อน (๑๕๕ กรัม)  แตงกวา๐.๐๒ kg  มะเข้อเทศ ๐.๐๑ kg  หอมหัวใหญ่  ๐.๑๑ ขีด   สับปะรด ๐.๐๒ kg  ตับ
หมู ๐.๐๑ kg เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓  kg  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทรายขาว ๐.๐๐ kg 
ซอสมะเข้อเทศ/แคทชับ ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๖๐๐ กรัม  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  กระเทียมหัว ๐.๐๒ 
ขีด  ซีอ๊ิวขาวสูตร ๑ ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  น้ าประปา น้ าเปล่า ๐.๐๒ ลิตร 
                             ๗.๒.๑.๘ ข้าวหมูแดง แตงกวา ๒.๕ ทัพพี  ข้าวสารเจ้า(ใช้ข้าวหอมมะลิ ๑๐๐ % เท่านั้น) 
หุงข้าวสวย ๐.๐๖ kg แป้งมันส าปะหลัง ๐.๐๓ ขีด แตงกวา ๐.๐๓ kg ผักชี ๐.๐๑ ขีด  พริกชี้ฟ้าแดง ๐.๐๑ ขีด 
ต้นหอม ๐.๐๒ ขีดกุนเชียงหมู ๐.๐๕ ขีด เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓ kg  ไข่ไก่ขนาดกลาง(เบอร์๒) ๐.๒๕ ฟอง ๕๐ กรัม 
น้ าตาลทรายขาว  ๐.๐๐ kg ซอสมะเข้อเทศ / แคทชับ ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๖๐๐ กรัม น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ 
ml น้ าส้มสายชู ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml ซีอ๊ิวขาวสูตร ๒ ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml ซีอ๊ิวด า ข้น / ซีอิ๊วหวาน 
๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๙๔๐ ml  น้ าประปา น้ าเปล่า ๐.๐๑ ลิตร 
                            ๗.๒.๑.๙ แกงจ้ดฟักเขียวหมูสับ ลูกชิ้นปลา  ฟักเขียว ๐.๐๖  kg  หมูสับ  ๐.๐๓  kg  
ลูกชิ้นปลา (๒) ๐.๐๓  kgพริกไทยขาวป่น  ๐.๑๐  กรัม  ซีอ๊ิวขาวสูตร๒  ๐.๐๑  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  ราก
ผักชี  ๐.๐๑  ขีด กระเทียมเจียวกรอบแห้ง ๐.๐๒ ขีด  ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร ๐.๐๗ โครง 
                            ๗.๒.๑.๑๐ ลาบหมู ใส่ตับ ผักสด  ข้าวสารเหนียว ท าข้าวคั่ว ๐.๐๐ kg กะหล่ าปลี 
๐.๐๑ k  แตงกวา ๐.๐๑ kg ถั่วฝักยาวดิบ  ๐.๐๑  kg  ใบสะระแหน่  ๐.๐๓  ขีด  ต้นหอม  ๐.๐๕  ขีด  หอมหัวเล็ก 
หอมแดง  ๐.๑๑  ขีด มะนาว  ๐.๓๘  ผลเล็ก (น้ า ๑๓ กรัม)  ตับหมู  ๐.๐๑ kg  เน้้อหมูสันนอก  ๐.๐๔  kg  น้ าปลา
ดี  ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  พริกข้ีหนู แห้ง  ๐.๐๑  ขีด 
                            ๗.๒.๑.๑๑ ข้าวผัดสามสีหมู ใส่ไข่  ข้าวสารเจ้าหอมมะลิ หุงข้าวสวย ๐.๐๕ kg   ข้าวโพด 
เหล้องต้ม (๒๐ x ๔.๖ ซม.) ๐.๐๖ ฝักใหญ่ ( ๑๖x๕.๕ซม.) ๑๘๐ กรัม  แตงกวา ๐.๐๑ kg ถั่วฝักยาวดิบ ๐.๐๑ 
kg  ผักชี ๐.๐๑ ขีด ต้นหอม ๐.๐๑ ขีดแครอท ๐.๐๑ kg          เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓ kg ไข่ไก่ขนาดกลาง(เบอร์
๒)  ๐.๕๐ ฟอง ๕๐ กรัม  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml น้ าตาลทราย ขาว ๐.๐๐ kg  กระเทียมหัว 
๐.๐๒ ขีด  ซอสหอยนางรม ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาวสูตร ๑      ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml 
                            ๗.๒.๑.๑๒ ข้าวมันไก่ ตับ เล้อด ซุปฟัก แตงกวา  ข้าวสารเจ้า ต้มข้าวต้ม ๐.๐๕ kg 
แตงกวา ๐.๐๒ kg  ผักชี ๐.๐๑ ขีด  พริกชี้ฟ้าแดง ๐.๐๑ ขีด  ฟักเขียว ๐.๐๓ kg  ตับไก่ ๐.๐๑ kg  เน้้อไก่ ส่วน
สะโพก(มีกระดูก) ๐.๐๔ kg  เล้อดไก่ต้ม ๐.๐๑ kg  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทราย ขาว
๐.๐๐ kg  เกล้อป่น ๑.๐๐  กรัม  น้ าส้มสายชู ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  กระเทียมหัว ๐.๐๒ ขีด  ขิงแก่ ๐.๐๑ ขีด 
ซีอ๊ิวด า ข้น / ซีอิ๊วหวาน ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๙๔๐ ml  เต้าเจี้ยว ๐.๐๐ ขวด ๘๐๐ ml  ซีอ๊ิวขาวสูตร ๑  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ 



-๑๐- 
 
 ๗๐๐ ml  ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร  ๐.๐๕ โครง (๑โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร) 
                           ๗.๒.๑.๑๓ แกงจ้ดผักกาดขาว แครอท หมูสับ ลูกชิ้นปลา ผักกาดขาว ๐.๐๓ kg  แครอท 
๐.๐๒ kg หมูสับ ๐.๐๓ kg  ลกูชิ้นปลา (๒) ๐.๐๓ kg  พริกไทยขาวป่น ๐.๑๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาวสูตร ๒ ๐.๐๐ ขวดใหญ่ 
๗๐๐ ml  กระเทียมเจียว กรอบแห้ง ๐.๐๒ ขีด  ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร ๐.๐๗ โครง 
                           ๗.๒.๑.๑๔ ผัดวุ้นเส้นหมูสับ กะหล่ าปลี แครอท มะเข้อเทศ     วุ้นเส้นแห้ง ๐.๐๙ ขีด 
กะหล่ าปลี ๐.๐๓ kg  มะเข้อเทศ ๐.๐๑ kg  แครอท  ๐.๐๑ kg  หมูสับ ๐.๐๓ kg  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑    ขวดใหญ่ 
๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทราย ขาว ๐.๐๐ kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  กระเทียม หัว ๐.๐๒ ขีด ซอสหอย
นางรม  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๑ ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  น้ าประปา น้ าเปล่า๐.๐๒ ลิตร 
                           ๗.๒.๑.๑๕ ต้มย ารวมมิตร (กุ้งหมูลูกชิ้นปลา) เห็ดนางฟ้า  ผักชี  ๐.๐๑  ขีด 
พริกข้ีหนู  ๐.๐๐ ขีด  เห็ดนางฟ้า  ๐.๐๔    kg  มะนาว ๐.๕๒ ผลเล็ก (น้ า ๑๓ กรัม)  เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๑ kg    
กุ้ง สด   ๐.๐๑    kg  ปลาเส้น ลูกชิ้น / ปลาแผ่น / ฮ้่อก้วย   ๐.๐๕    เส้น (๒๑.๔x๓.๕ ซม.) ๒๑๔ กรัม   
ตะไคร้   ๐.๐๐    kg  น้ าปลาดี ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  ข่าอ่อน หัว ๐.๐๑    ขีด  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด  
ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร  ๐.๐๘  โครง (๑โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร) 
                           ๗.๒.๑.๑๖ แกงเผ็ดกะทิหมู ฟักเขียว  ใบโหระพา ๐.๐๖ ขีด ฟักเขียว  ๐.๐๗  kg  พริกชี้ฟ้า ไม่
ระบุสี ๐.๐๒ ขีด  เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๔ kg  หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับค้ันหัวกะทิ) ๐.๐๗  kg เน้้อมะพร้าวขูดค้ัน 
หัวกะทิ-หางกะทิ ๐.๐๒  kg  น้ าตาลปึก/ น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๐  kg  น้ าปลาดี ๐.๐๑ ขวดใหญ ่๗๕๐ ml  น้ าพริกแกงแดง 
๐.๐๕   ขีด  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด 
                           ๗.๒.๑.๑๗ ต้มข่าไก่ ใส่เล้อด เห็ดนางฟ้า  ผักช ี ๐.๐๑ ขีด  พริกขี้หนู  ๐.๐๑  ขีด  
หอมหัวเล็กหอมแดง ๐.๐๒ ขีดเห็ดนางฟ้า  ๐.๐๓ kg  เน้้อไก่ ส่วนสะโพก(มีกระดูก) ๐.๐๔  kg  เล้อดไก่
ต้ม  ๐.๐๑  kg  หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับค้ันหัวกะทิ)  ๐.๐๕  kg  เน้้อมะพร้าวขูดคั้น หัวกะทิ-หางกะทิ 
๐.๐๒  kg  ตะไคร้  ๐.๐๐  kg น้ าปลาดี  ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  ข่าอ่อน หัว  ๐.๐๕  ขีด  ใบมะกรูด  ๐.๐๑ ขีด 
มะขามเปรี้ยว / มะขามเปียก  ๐.๐๑  ขีด  น้ าประปา น้ าเปล่า  ๐.๐๐ ลิตร 
                           ๗.๒.๑.๑๘ แกงเทโพหมู (เผ็ดน้อย) ๒ ทัพพี  ผักบุ้งไทย ต้นขาว  ๐.๐๔ kg  เน้้อหมูสันนอก 
๐.๐๓  kg  หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับค้ันหัวกะทิ) ๐.๐๔   kg  เน้้อมะพร้าวขูดค้ัน หัวกะทิ-หางกะทิ ๐.๐๒  kg  
น้ าตาลปึก/ น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๐ kg   น้ าปลาดี ๐.๐๐   ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  น้ าพริกแกงแดง ๐.๐๒  ขีด  ใบมะกรูด
๐.๐๑ ขีด  มะขามเปรี้ยว / มะขามเปียก ๐.๐๐ ขีด น้ าประปา น้ าเปล่า ๐.๐๐    ลิตร 
                          ๗.๒.๑.๑๙ ต้มย าไก่ เห็ดนางฟ้า (ไม่ใส่พริก) ๒ ทัพพี  ผักชี     ๐.๐๑    ขีด  มะเข้อเทศ 
๐.๐๑ kg  เห็ดนางฟ้า ๐.๐๒ kg  มะนาว ๐.๓๑ ผลเล็ก (น้ า ๑๓ กรัม)    เน้้อไก่ (เน้้อล้วน) ๐.๐๓ kg  ตะไคร้ 
๐.๐๐ kg  น้ าปลาดี ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  น้ าพริกเผา ๐.๐๒ ขีด    ข่าอ่อน หัว ๐.๐๑ ขีด  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด
ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร ๐.๐๕ โครง (๑โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร)     
                          ๗.๒.๑.๒๐ พะแนงหมู มะเข้อเปราะ (เผ็ดน้อย) ๑.๕ ทัพพี      ใบโหระพา ๐.๐๒ ขีด      
มะเข้อเปราะ ๐.๐๓ kg  พริกชี้ฟ้า ไม่ระบุสี  ๐.๐๑ ขีด  เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓   kg   หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับ
คั้นหัวกะทิ) ๐.๐๕ kg  เน้้อมะพร้าวขูดคั้น หัวกะทิ-หางกะทิ  ๐.๐๒ kg  น้ าตาลปึก/ น้ าตาลปี๊บ  ๐.๐๐    kg       
น้ าปลาดี ๐.๐๐   ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด  น้ าพริกพะแนง ๐.๐๒   ขีด      
                         ๗.๒.๑.๒๑ แกงจ้ดหัวผักกาดซ่ีโครงหมู ๒ ทัพพี   ผักชี ๐.๐๑ ขีด  ต้นหอม ๐.๐๑ ขีด 
หัวผักกาด ไชเท้า ๐.๐๓ kg  แครอท ๐.๐๑  kg   ซี่โครงหมู ๐.๐๓ kg  กุ้งแห้ง ๐.๐๓ ขีด  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๒ ๐.๐๐ขวด
ใหญ่ ๗๐๐ ml  กระเทียมเจียว กรอบแห้ง ๐.๐๑ ขีด  ซี่โครงไก่ ๑ โครง ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร   ๐.๐๕ โครง (๑โครง 
ต้มน้ าซุปได้ ๒ ลิตร) 



-๑๑- 
 
                         ๗.๒.๑.๒๒ แกงเขียวหวานไก่ ใส่ตับ ฟักเขียว  ใบโหระพา ๐.๐๙ ขีด  ฟักเขียว ๐.๐๗ kg  พริก
ชี้ฟ้า ไม่ระบุสี ๐.๐๑ ขีด  ตับไก่ ๐.๐๑ kg  เน้้อไก่ (เน้้อล้วน) ๐.๐๔ kg  หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับค้ันหัวกะทิ) 
๐.๐๗ kg  เน้้อมะพร้าวขูดค้ัน หัวกะทิ-หางกะทิ ๐.๐๒ kg  น้ าตาลปึก/ น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๐ kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวด
ใหญ่ ๗๕๐ ml  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด  น้ าพริกแกงเขียวหวาน ๐.๐๕ ขีด 
                        ๗.๒.๑.๒๓ ไข่พะโล้หมู ใส่เต้าหู้      เต้าหู้พวง ๑.๐๐  ชิ้น (๔ กรัม)  หมูสามชั้น ๐.๐๒ kg  ไข่ไก่ 
ขนาดกลาง(เบอร์๒) ๑.๐๐  ฟอง ๕๐ กรัม (เบอร์ ๒)  น้ ามันปาล์มโอเลอิน ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลปึก/ 
น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๐   kg  พริกไทยขาวป่น ๐.๕๐ กรัม  พะโล้ผง ๐.๕๐ กรัม  กระเทียม หัว๐.๐๕ ขีด  อบเชย 
๐.๐๑     ขีด  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๒ ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  ซีอ๊ิวด า ข้น / ซีอิ๊วหวาน๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๙๔๐ ml  ราก
ผักชี ๐.๐๑    ขีด  น้ าประปา น้ าเปล่า   ๐.๑๐ 
                        ๗.๒.๑.๒๔ ผัดหมู ใส่ตับ ข้าวโพดอ่อน เห็ดหูหนู หอมใหญ่ ๑ ทัพพี      หอมหัวใหญ่ 
๐.๐๖ ขีด  เห็ดหูหนูด า แห้ง ๐.๐๓ ขีด  ข้าวโพดอ่อน ๐.๐๒ kg  ตับหมู ๐.๐๐ kg  เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓ kg 
น้ ามันถั่วเหล้อง   ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml กระเทียม หัว  ๐.๐๑    ขีด 
ซอสหอยนางรม  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๑ ๐.๐๐   ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  น้ าประปา ๐.๐๑ ลิตร 
                        ๗.๒.๑.๒๕ ผัดบวบหมู ใส่ไข่ ๒ ทัพพี  บวบหอม / บวบกลม ๐.๐๓ kg เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๒ 
kg  ไข่ไก่ ขนาดกลาง(เบอร์๒) ๐.๕๐ ฟอง ๕๐ กรัม (เบอร์ ๒)  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาล
ทราย ขาว ๐.๐๐ kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  กระเทียม หัว ๐.๐๑ ขีด ซอสหอยนางรม  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ 
๘๐๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๑  ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  น้ าประปา น้ าเปล่า ๐.๐๑ ลิตร 
                       ๗.๒.๑.๒๖ ข้าวผัดสามสีกุ้ง ใส่ไข่ ๑.๕ ทัพพี  ข้าวสารเจ้า หุงข้าวสวย ๐.๐๔ kg ข้าวโพดเหล้อง 
ต้ม (๒๐ x ๔.๖ ซม.) ๐.๐๖  ฝักใหญ่ ( ๑๖x๕.๕ซม.) ๑๘๐ กรัม    แตงกวา ๐.๐๑ kg ถั่วฝักยาว ดิบ ๐.๐๑ kg  ผักชี 
๐.๐๑ ขีด  ต้นหอม ๐.๐๑ ขีด  แครอท ๐.๐๑ kg  กุ้ง สด ๐.๐๔ kg ไข่ไก่ ขนาดกลาง(เบอร์๒) ๐.๒๕    ฟอง ๕๐ กรัม 
(เบอร์ ๒)  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml น้ าตาลทราย ขาว ๐.๐๐ kg  กระเทียม หัว ๐.๐๑ ขีด  ซอส
หอยนางรม ๐.๐๐  ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๑  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml 
                       ๗.๒.๑.๒๗ หมูทอดกระเทียม ๒ ช้อนกินข้าว ผักเคียง  แตงกวา ๐.๐๒ kg แครอท ๐.๐๑ kg   
เน้้อหมูสันนอก ๐.๐๓ kg  น้ ามันปาล์มโอเลอิน ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทราย ขาว ๐.๐๐ kg  กระเทียม 
หัว ๐.๐๑ ขีด  ซีอ๊ิวขาว สูตร ๒  ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๐๐ ml  ซอสหอยนางรม ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม 
                       ๗.๒.๑.๒๘ ผัดบวบกุ้ง ๑ ทัพพี บวบหอม / บวบกลม ๐.๐๓ kg กุ้ง สด ๐.๐๕ kg  กุ้งแห้ง  ๐.๐๒ 
ขีด  น้ ามันถั่วเหล้อง ๐.๐๑ ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลทราย ขาว ๐.๐๐ kg น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ 
ml  กระเทียม หัว ๐.๐๑ ขีด    ซอสหอยนางรม ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๘๐๐ กรัม ซีอ๊ิวขาว สูตร ๑  ๐.๐๐ ใหญ่ ๗๐๐ 
ml  น้ าประปา น้ าเปล่า  ๐.๐๑ ลิตร 
                      ๗.๒.๑.๒๙ แกงคั่วสับปะรดกุ้ง (เผ็ดน้อย) ๒ ทัพพี     สับปะรด ๐.๐๔ kg  กุ้ง สด ๐.๐๔ kg   
หางกะทิ (ใช้มะพร้าวเดียวกับคั้นหัวกะทิ) ๐.๐๔ kg เน้้อมะพร้าวขูดค้ัน หัวกะทิ-หางกะทิ ๐.๐๒  kg  น้ าตาลปึก/ 
น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๐  kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml น้ าพริกแกงแดง ๐.๐๒ ขีด  ใบมะกรูด ๐.๐๑ ขีด   
มะขามเปรี้ยว / มะขามเปียก ๐.๐๑   ขีด น้ าประปา น้ าเปล่า ๐.๐๐ ลิตร     
                      ๗.๒.๑.๓๐ ไข่ลูกเขย ๑ ฟอง แตงกวา   แตงกวา ๐.๐๓ kg  มะเข้อเทศ ๐.๐๑ kg  
หอมหัวเล็กหอมแดง ๐.๐๗ ขีด  ไข่ไก่ ขนาดกลาง(เบอร์๒) ๑.๐๐ ฟอง ๕๐ กรัม (เบอร์ ๒)  น้ ามันปาล์มโอเลอิน 
๐.๐๑  ขวดใหญ่ ๑๐๐๐ ml  น้ าตาลปึก/ น้ าตาลปี๊บ ๐.๐๑   kg  น้ าปลาดี ๐.๐๐ ขวดใหญ่ ๗๕๐ ml  มะขามเปรี้ยว 
/ มะขามเปียก ๐.๐๑ ขีด  น้ าประปา น้ าเปล่า ๐.๐๑ ลิตร 
 



-๑๒- 
 
                      ๗.๒.๑.๓๑ สาลี่ ๑/๔ ผล ส่วนที่กินได้ ๕๕ กรัม   สาลี่ ๐.๐๖  kg 
                      ๗.๒.๑.๓๒ แตงโม ๖ ชิ้นพอค า ๑๑๐ กรัม  แตงโม  ๐.๑๑  kg 
                      ๗.๒.๑.๓๓ ฝรั่ง ๑/๔ ผลส่วนที่กินได้ ๖๒ กรัม    ฝรั่ง ๐.๐๖   kg 
                      ๗.๒.๑.๓๔ แอปเปิ้ล ๑ ผลเล็ก ส่วนที่กินได้ ๑๑๐ กรัม  
                      ๗.๒.๑.๓๕ องุ่นผลใหญ่ ๖-๗ ลูก ๓๕ กรัม องุ่น  ๐.๐๔  kg 
                      ๗.๒.๑.๓๖ สับปะรด ๖ ชิ้นพอค า ๑๐๘ กรัม 
                      ๗.๒.๑.๓๗ พุทราแอปเปิ้ลลูกกลม ๑ ผลใหญ่ ๖๒ กรัม ขนาด ๕.๑x๒ นิ้ว 
พุทรา แอปเปิ้ล   ๐.๐๖    kg 
                      ๗.๒.๑.๓๘ กล้วยน้ าว้า ๑ ผลสว่นที่กินได้ ๕๒ กรัม กล้วยน้ าว้าสุก ๑.๐๐ ผลกลาง 
๗.๒.๑.๓๙ ส้มเขียวหวาน ๑ ผลส่วนที่กินได้ ๖๘ กรัม  ส้มเขียวหวาน  ๐.๐๗  kg 
 
                 ๘.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หร้อข้อตกลงจ้าง
เป็นหนังส้อจะก าหนด ดังนี้ 
                          ๘.๑     กรณีท่ีผู้รับจ้างน างานที่รับจ้างไปจ้างช่วงให้ผู้อ้่นท าอีกทอดหนึ่งโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก
โรงเรียน จะก าหนดค่าปรับส าหรับการฝ่าฝืนดังกล่าวเป็นจ านวนร้อยละ๑๐.๐๐ ของวงเงินของงานจ้างช่วงนั้น 
                          ๘.๒     กรณีท่ีผู้รับจ้างปฏิบัติผิดสัญญาจ้างนอกเหน้อจากข้อ ๘.๑ จะก าหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราร้อยละ๐.๑๐ ของราคาค่าจ้าง 
                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งได้ท าข้อตกลงเป็นหนังส้อ หร้อท าสัญญาจ้าง ตามแบบ 
ดังระบุในขอ้ ๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของงานจ้างที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อย
กว่า       นับถัดจากวันที่โรงเรียนได้รับมอบงาน โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิในการยื่นข้อเสนอและอ่ืน ๆ 
                          ๑๐.๑   เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้ ได้มาจากเงินอุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาล 
ต าบลพุทไธสง 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อเม้่อ โรงเรียนได้รับอนุมัติเงินค่าจ้างจากเงิน 
อุดหนุนอาหารกลางวันจากเทศบาลต าบลพุทไธสง แล้วเท่านั้น 
                          ๑๐.๒   เม้่อโรงเรียนได้คัดเล้อกผู้ย้่นข้อเสนอรายใด ให้เป็นผู้รับจ้าง และได้ตกลงจ้างตาม
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้รับจ้างจะต้องสั่งหร้อน าสิ่งของมาเพ่้องานจ้างดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ 
และของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเร้อในเส้นทางที่มีเร้อไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่
รัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหร้อน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ ต่อกรมเจ้าท่า  
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างสั่งหร้อซ้้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัดมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ่้นได้ 
 
 



-๑๓- 
 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเร้อไทย หร้อเร้อที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเร้อไทย 
จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้น โดยเร้ออ่้นที่มิใช่เร้อ
ไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเร้ออ่้น หร้อเป็นของที่รัดมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเร้ออ่้น 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หร้อ (๒) ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย
การส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ย้่นข้อเสนอซึ่งโรงเรียนได้คัดเล้อกแล้ว ไม่ไปท าสัญญา หร้อข้อตกลงภายในเวลา 
ที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ ๗ โรงเรียนจะริบหลักประกันการย้่นข้อเสนอ หร้อเรียกร้องจากผู้ออกหนังส้อค้ า
ประกันการย้่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอ้่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้ง
งานตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัด 
                          ๑๐.๔   โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเง้่อนไข หร้อข้อก าหนดในแบบสัญญาให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหร้อแย้งกัน 
ผู้ย้่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของโรงเรียน ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถ้อเป็นที่สุด และผู้ย้่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 
                          ๑๐.๖   โรงเรียน อาจประกาศยกเลิกการจัดจ้างในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ย้่นข้อเสนอจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากโรงเรียนไม่ได้ 
                                   (๑)    ไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดจ้างหร้อได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท า
การจัดจ้างครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ย้่นข้อเสนอที่ชนะการจัดจ้างหร้อที่ได้รับการคัดเล้อกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หร้อมีส่วนได้เสียกับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หร้อสมยอมกัน
กับผู้ย้่นข้อเสนอรายอ่้น หร้อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หร้อส่อว่ากระท าการทุจริตอ่้นใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดจ้างครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน หร้อกระทบ
ต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่้นในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หร้อ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัด 
 
                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                          ในระหว่างระยะเวลาการจ้าง ผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกให้เป็นผู้รับจ้างต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
 
                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          โรงเรียน สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อก
ให้เป็นผู้รับจ้างเพ่้อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                          ทั้งนี้ หากผู้ย้่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเล้อกไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการย้่นข้อเสนอหร้อ
ท าสัญญากับโรงเรียน ไว้ชั่วคราว 
 
 



-๑๔- 
 
 
                    ๑๓.  โรงเรยีนสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)  ในรูปแบบ On-site, On-line, และแบบผสมผสาน
(Hybrid) ตามประกาศของโรงเรียนและสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นใน  ๑๐๐ วัน  ภาคเรียนที่ ๒    
ปีการศึกษา ๒๕๖๕  โรงเรียนจะเบิกจ่ายค่าจ้างแก่ผู้รับจ้าง ในวันมาเรียนในรูปแบบ On-site เท่านั้น   
 
 
  

                                 โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอภาสประชานุกูล) 
                             ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕ 

 


