
    
     ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เร่ือง  สอบราคาจ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรบัเด็กในศูนย๑พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ๎านใหม ํ  
      ----------------------------------------- 

      ด๎วยเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ มีความประสงค๑สอบราคาโครงการจ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กในศูนย๑พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลบ๎านใหม ํ ประจําปงีบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที ่  2/2559  และภาค
เรียนที่  1/2560  ( ตุลาคม  2559 –  กันยายน 2560)   เว๎นวันหยุดราชการ และวันปดิภาคเรียน   รวม  204  วัน
ทําการ  ราคาพิจารณาตัง้งบประมาณรองรับราคากลางในอัตราม้ือละ  20  บาท   จํานวนเด็ก  119  คน   

-  รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น  485,520.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นห๎าพันห๎าร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน-)            
-  รายการอาหารปรากฎตามรายละเอียดแนบท๎ายเอกสารสอบราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   ราคากลางของทางราชการดังกลาํว ไมํถือวาํผูกพนัที่ผู๎เสนอราคาจะต๎องพิจารณาไปตามน้ัน ผูเ๎สนอ
ราคาจะต๎องรับผิดชอบในการคํานวณราคาต๎นทุนการดําเนินงานเองจะนําราคากลางของทางราชการมาปฏเิสธความ
รับผิดชอบ หรือเรียกร๎องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมํไดจ๎ะจํายคาํจ๎างเป็นรายเดือน (รายละเอียดตามเอกสารแนบท๎าย) 
โดยวิธีสอบราคา   

  ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
      1.  เป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างงานที่สอบราคาจ๎าง 
          2.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผูท๎ิ้งงานของทางราชการและได๎แจง๎เวยีนชื่อแลว๎ 
          3.  ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ๎มกัน ซ่ึงอาจปฏเิสธไมํยอมขึ้นศาลไทย  เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎
เสนอราคาได๎มีคําสัง่ให๎สละสิทธ์ิความคุ๎มกันเชํนวําน้ัน 
          4.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอ่ืน  ที่เข๎าเสนอราคาใหแ๎กํเทศบาลตําบลบ๎าน
ใหมํ  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไมํเป็นผู๎กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขงํขันราคาอยํางเป็นธรรมในการสอบ
ราคาคร้ังน้ี 
         กําหนดยื่นซองสอบราคา ดังน้ี   
      ๑.  ในวันที ่ 12  กันยายน  2559    และระหวํางวันที่  14  กันยายน  2559   ถงึวันที่  26  
กันยายน  2559  ตัง้แตํเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลงั สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ๎านใหม ํ 
      ๒.  ในวันที่   13  กันยายน  2559    ตัง้แตํเวลา  08.30 น. ถงึ  16.30  น. ณ. ศูนย๑รวมข๎อมูล
ขําวสารการซ้ือการจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบลระดับอําเภอ(ที่วําการอําเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 1 )  
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  27  กันยายน  2559   ตัง้แตํเวลา 10.30 น. เป็นต๎นไป  ณ. ศูนย๑ข๎อมูล
ขําวสารการซ้ือการจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วําการอําเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 1)    

  ผู๎สนใจติดตํอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  100.- บาท ได๎ที่งานพัสดุกองคลงั เทศบาลตําบล
บ๎านใหมํ  ในวันที ่ 12  กันยายน  2559 ถงึวันที่ 26  กันยายน  2559  ตัง้แตํเวลา ๐๘.๓๐  น.  ถงึ  ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได๎ทีเ่ว็บไซด๑  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท๑หมายเลข  ๐๔๔ – ๒๘๒๗๘๓  ตํอ  
23  ในวันและเวลาราชการ 

                   ประกาศ  ณ วันที่  12   เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

                        ( นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  )     
                                                               รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
                                                         นายกเทศมนตรีตําบลบ๎านใหม ํ   

http://www.tambonbanmai.go.th/


 
  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  1/๒๕60 

การสอบราคาจา๎งเหมาประกอบอาหารกลางวันสาํหรบัเด็กในศูนย๑พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ   
ตามประกาศเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ   ลงวันที่   12  กันยายน 2559 

------------------------------------ 
  เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  ซึ่งตํอไปนี้เรียกวาํ  “เทศบาลตาํบลบ๎านใหม”ํ  มีความประสงค๑สอบ

ราคาจา๎งเหมาประกอบอาหารกลางวันสาํหรบัเด็กในศูนย๑พฒันาเด็กเลก็เทศบาลตาํบลบ๎านใหมํ   ประจาํปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 ภาคเรียนที่  2/2559  และภาคเรียนที่  1/2560  ( ตุลาคม  2559 –  กันยายน 
2560)   เว๎นวันหยุดราชการ และวันปิดภาคเรียน   รวม  204  วันทําการ ราคาพจิารณาตั้งงบประมาณรองรบั
ราคากลางในอัตรามื้อละ  20  บาท   จาํนวนเด็ก  119  คน   

-  รวมเป็นราคากลางทั้งสิ้น  485,520.-บาท (-สี่แสนแปดหมื่นหา๎พันหา๎ร๎อยยีส่ิบบาทถว๎น-)            
-  รายการอาหารปรากฎตามรายละเอียดแนบทา๎ยเอกสารสอบราคา                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

   ราคากลางของทางราชการดงักลาํว ไมถํือวาํผกูพันทีผู่๎เสนอราคาจะต๎องพิจารณาไปตามนั้น ผู๎
เสนอราคาจะต๎องรบัผิดชอบในการคาํนวณราคาต๎นทุนการดําเนินงานเองจะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรบัผิดชอบ หรือเรียกร๎องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมํได๎ จะจาํยคําจา๎งเป็นรายเดือน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบทา๎ย)  โดยมีข๎อแนะนาํและขอ๎กาํหนด  ดังตํอไปนี้ 
      ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาจา๎ง 
 ๑.๔  แบบหนังสือค้าํประกัน  (หลักประกันสญัญา) 
 ๑.๕  บทนิยาม 
        (1)  ผู๎เสนอราคาที่ผลประโยชน๑รวํมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
    (1)  บัญชีเอกสารสวํนที่  1 
    (2)  บัญชีเอกสารสวํนที่  2 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจา๎งทาํงาน/ขายที่สอบราคาจา๎ง  
 2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผูถ๎ูกแจง๎เวียนชื่อผูท๎ิ้งงานของทางราชการ  และไดแ๎จง๎เวียนชื่อแลว๎  
หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รบัผลของการสั่งให๎นิติบคุคลหรอืบคุคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามเบียบของทางราชการ 
 ๒.3  ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มผีลประโยชน๑รวํมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบ
ราคา  หรอืไมํเป็นผูก๎ระทาํการอันเป็นการขัดขวางการแขงํขนัราคาอยาํงเป็นธรรม ตามขอ๎  1.5 
 2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รบัเอกสิทธิห์รือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทยเว๎น
แตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มคีาํสัง่ใหส๎ละสทิธิแ์ละความคุม๎กันเชํนวาํนั้น 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร๎อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว๎นอกซอง
ใบเสนอราคา  เป็น  2  สํวน  คือ 

/ 3.1  สํวนที่  1  …. 
 



 
- 2  - 

 
 3.1  สํวนที่  1  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดงัตํอไปนี ้
  (1)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นนิติบคุคล 
        (ก) ห๎างหุ๎นสวํนสามัญหรือหา๎งหุ๎นสวํนจาํกัด ให๎ยื่นสาํเนาหนงัสอืรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชรีายชื่อหุ๎นสวํนผูจ๎ัดการ  ผูม๎ีอาํนาจควบคุม(ถา๎มี)  พร๎อมรบัรองสาํเนาถูกต๎อง  
            (ข) บริษัทจาํกัดหรือบรษิัทมหาชนจาํกัด  ให๎ยื่นสาํเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสอืบริคณห๑สนธิ  บัญชีรายชื่อกรรมการผูจ๎ัดการ  ผู๎มีอํานาจควบคุม(ถา๎มี)  และบัญชผีู๎ถอืหุ๎นรายใหญํ  
พร๎อมรับรองสาํเนาถูกตอ๎ง 
  (2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบคุคลธรรมดาหรือคณะบคุคลที่มิใชํนิติบุคคล  ให๎ยื่นสําเนาบัตร
ประจาํตัวประชาชนของผู๎นั้น  สําเนาข๎อตกลงทีแ่สดงถึงการเขา๎เป็นหุ๎นสวํน(ถา๎มี) สําเนาบัตรประจาํตวัประชาชน
ของผู๎เป็นหุ๎นสวํน  พร๎อมทั้งรับรองสาํเนาถูกต๎อง 
  (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผู๎เสนอราคารวํมกันในฐานะเป็นผูค๎า๎รวํม  ให๎ยื่นสาํเนาสัญญา
ของการเขา๎รวํมคา๎  สาํเนาบัตรประจาํตัวประชาชนของผูร๎ํวมคา๎  และในกรณีทีผู่๎เขา๎รํวมค๎าฝา่ยใดเป็นบคุคล
ธรรมดาทีม่ิใชสํัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นสาํเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูร๎วํมคา๎ผาํยใดเป็นนิติบคุคลให๎ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว๎ใน (1) 
  (4)  สําเนาใบสาํคญัแสดงการจดทะเบียน หา๎งหุ๎นสวํนบรษิัท (ถา๎มี) พร๎อมทั้งรับรองสาํเนา
ถูกต๎อง  สําเนาใบภาษีมูลคาํเพิ่ม ภพ.  20 (ถา๎ม)ี  พร๎อมทัง้รับรองสาํเนาถูกต๎อง 
  (5) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข๎อ 1.6 (1) 
 3.2  สํวนที่  2  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดงัตํอไปนี ้
  (1) หนังสือมอบอํานาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่๎เสนอราคามอบอาํนาจให๎
บุคคลอื่น  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) บัญชีเอกสารสํวนที่2 ทั้งหมดทีได๎ยื่นพร๎อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ 1.6 (2) 
 ๔.  การยื่นซองสอบราคา 
 ๔.๑ ผู๎เสนอราคาตอ๎งยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาํหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานี้โดยไมํมีเงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกขอ๎ความใหถ๎ูกต๎องครบถว๎น  ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาใหช๎ัดเจน  จํานวนเงินที่
เสนอจะต๎องระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษรโดยไมํมีการ ขูดลบ ตก เติม แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต๎องลงลายมือ
ชื่อผู๎เสนอราคา  พร๎อมประทับตาม (ถ๎าม)ี  กํากับไว๎ด๎วยทุกแหงํ 
 ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องแสดงรายการอาหารจา๎งเหมาใหค๎รบถ๎วน ในการเสนอราคา  ให๎เสนอ
เป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตอํหนวํย  และหรือตํอรายการ  
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว๎ทา๎ยใบเสนอราคาใหถ๎ูกตอ๎ง  ทั้งนี้  ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ  
ถา๎ตัวเลขและตวัหนังสือไมํตรงกนัใหถ๎ือตวัหนังสือเป็นสาํคัญ  โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคาํภาษีมลูคาํเพิ่ม  
ภาษอีากรอื่น และคาํใชจ๎าํยทั้งปวงไวแ๎ล๎ว  
 ราคาที่เสนอ  จะต๎องเสนอกาํหนดยืนราคาไมํนอ๎ยกวาํ   150  วัน  นับแตํวันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในกาํหนดยืนราคาผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไวแ๎ละจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
 ๔.๓  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกาํหนดเวลาดาํเนินการสง่มอบแล้วเสร็จไม่เกิน   10  งวด  โดย
เบิกจาํยเงินเป็นรายเดือน (ตามจาํนวนวันที่มกีารเรียนการสอน)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจา๎ง  หรือวันที่
ได๎รับหนงัสือแจ๎งจากเทศบาลตําบลบา๎นใหมํ ให๎เริ่มทาํงาน 
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 ๔.๔  กํอนย่ืนซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดรูาํงสัญญา แบบรปูและรายละเอียด ฯลฯ ให๎
ถีถ่๎วนและเขา๎ใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคาทีป่ิดผนึกซองเรียบร๎อยจาํหนา๎ซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไวท๎ี่หนา๎ซองวาํ “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่  1/๒๕60 ”  โดยยื่น
โดยตรงตํอเจ๎าหนา๎ที่เทศบาลตําบลบา๎นใหมํ ในวันที่  12  กันยายน  2559   และระหวาํงวันที่  14  กันยายน    
2559  ถึงวันที่  26  กันยายน  2559   ระหวาํงเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ณ   งานพัสดกุองคลัง  
สาํนักงานเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ และ ในวันที่  13  กันยายน  2559   ระหวาํงเวลา 08.30 น. ถึง 16.30  น.  
ณ  ศูนย๑รวมข๎อมูลขาํวสารการซื้อหรือการจา๎งขององค๑การบริหารสวํนตําบลระดับอาํเภอ (ที่วาํการอาํเภอเมือง
นครราชสีมา ชั้น  1) 
 เมื่อพ๎นกําหนดเวลายื่นซองสอบราคาแล๎วจะไมรํับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน วันท่ี  27  กันยายน  2559   ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต๎นไป ณ 
ศูนย๑รวมข๎อมูลขาํวสารการซื้อหรือการจา๎งขององค๑การบริหารสวํนตําบลระดบัอาํเภอ(ที่วาํการอาํเภอเมือง
นครราชสีมา ชั้น  1) 
 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑    ในการสอบราคาครัง้นี้  เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 
 ๕.๒  หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถกูต๎องตามข๎อ ๒  หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไมํ
ถูกต๎อง  หรือไมคํรบถว๎นตามข๎อ ๓   หรอืยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แลว๎  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไมรํับพจิารณาราคาของผู๎เสนอราคารายน้ัน เว๎นแตเํป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย  หรอืทีผ่ิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสาํคญัทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวาํจะเป็น
ประโยชน๑ตํอเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํเทาํนั้น 
 ๕.๓  เทศบาลตาํบลบา๎นใหมสํงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคาโดยไมํมีการผํอนผันใน
กรณี  ดังตํอไปนี ้
        (๑)  ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายน้ัน  ในบัญชผีูร๎ับเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลบา๎นใหม ํ
     (๒) ไมํกรอกชื่อนิติบคุคล  หรือบคุคลธรรมดา  หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยาํงหนึง่
อยํางใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตาํงไปจากเงื่อนไขที่กาํหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสาํคัญหรือมีผลทาํให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกผํู๎เสนอราคารายอื่น 
                             (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลง
ลายมือชื่อพร๎อมประทับตรา  (ถา๎ม)ี  กํากบัไว ๎
 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทาํสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  มีสิทธิใหผ๎ู๎เสนอราคาชีแ้จงข๎อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข๎อเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎
เสนอราคาได๎  เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  มีสทิธทิี่จะไมรํับราคาหรือไมทําํสญัญาหากหลักฐานดังกลาํวไมํมคีวาม
เหมาะสมหรือไมถํูกต๎อง 
 ๕.๕ เทศบาลตําบลบา๎นใหมํ ทรงไว๎ซึง่สทิธทิี่จะไมํรบัราคาต่าํสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได๎  และอาจพจิารณาเลือกจา๎งในจาํนวนหรือขนาด  หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมํพิจารณาจัดจา๎งเลยก็ได๎สดุแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน๑ของทางราชการ 

 / เป็นสําคัญ ...  
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เป็นสําคญั  และใหถ๎ือวาํการตัดสินของเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกรอ๎งคาํเสียหาย
ใดๆ มิได๎  รวมทั้ง เทศบาลตําบลบา๎นใหมํจะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผู๎เสนอราคาเสมือนเป็นผู๎ทิง้
งานหากมีเหตทุี่เชื่อได๎วาํการเสนอราคากระทาํไปโดยไมํสุจรติหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณีที่ผู๎เสนอราคาต่าํสุดจนคาดหมายไดว๎าํไมํอาจดาํเนินงานตามสญัญาได๎  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรอืเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํจะให๎ผู๎เสนอราคานั้นชีแ้จงและแสดงหลักฐานทีท่าํให๎เชือ่ได๎วาํผู๎เสนอ
ราคาสามารถดาํเนินงานตามสอบราคาจา๎งให๎เสร็จสมบูรณ๑  หากคาํชีแ้จงไมํเป็นที่รบัฟังได๎  เทศบาลตาํบลบา๎นใหม ํ
มีสิทธิทีจ่ะไมรํับราคาของผู๎เสนอรายน้ัน 
 ๖.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู๎ชนะการสอบราคาจะตอ๎งทาํสัญญาจา๎งตามแบบสญัญาดังระบุในข๎อ  ๑.๓  กับเทศบาล
ตําบลบา๎นใหมํ  ภายใน  2 วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รบัแจ๎ง  และจะต๎องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจาํนวนเงิน
เทํากับร๎อยละหา๎ ของราคาคําจา๎งที่สอบราคาได๎ใหเ๎ทศบาลตาํบลบา๎นใหมํยึดถอืไว๎ในขณะทาํสัญญาโดยใช๎
หลักประกันอยาํงหนึ่งอยาํงใด  ดังตํอไปนี ้
  ๖.๑  เงินสด 
  ๖.๒ เช็ดที่ธนาคารสัง่จาํยให๎แกํเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีส่าํคัญหรือกํอน
หน๎านั้นไมํเกิน  ๓  วันทาํการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสอืค้าํประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืค้ําประกันดังระบุในข๎อ  
๑.๔   
  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๖.๕ หนังสือค้าํประกันของบริษทัเงินทุนที่ได๎รบัอนญุาตใหป๎ระกอบกจิการเงินลงทุน  เพื่อ
การพาณิชย๑และประกอบธุรกิจค้าํประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ตามรายชือ่บริษทัเงินทุนที่
ธนาคารแหงํประเทศไทยได๎แจ๎งเวียนให๎สวํนราชการตาํงๆ  ทราบแลว๎  โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยาํงหนงัสอืค้าํ
ประกันของธนาคารตามทีค่ณะกรรมการวาํดว๎ยการพัสดกุาํหนด (การใชห๎ลกัประกันตามข๎อนี้ใช๎เฉพาะสญัญาจา๎ง
กํอสรา๎งทีม่ีวงเงินไมํเกิน ๑๐ ล๎านบาท) 
 หลักประกันน้ีจะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันทีผู่๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎รบัจา๎ง)พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจา๎งแลว๎ 
 ๗.   ค่าจ้างและการจา่ยเงิน   
                       เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  จะจาํยเงินคาํจา๎ง  โดยแบํงออกเป็น  10  งวด   ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เมือ่ผูร๎ับจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแลว๎ เดือน
ตุลาคม  2559  และเดือน พฤศจิกายน  2559  (ทุกวันทําการ)  
  งวดที่  2 เมื่อผูร๎บัจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
ธันวาคม  2559  (ทุกวันทาํการ)  
  งวดที่  3 เมื่อผูร๎บัจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
มกราคม  2560 (ทุกวันทาํการ)  
  งวดที่  4 เมื่อผู๎รบัจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
กุมภาพันธ๑  2560  (ทุกวันทาํการ)  

/ งวดที่  5… 
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       งวดที่  5 เมื่อผู๎รบัจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแลว๎  เดือน 
มนีาคม  2560  (ทุกวันทาํการ)  
       งวดที่ 6 เมื่อผูร๎ับจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
พฤษภาคม 2560  (ทุกวันทาํการ) 
       งวดที่ 7 เมื่อผู๎รับจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสํงมอบเรียบรอ๎ยแลว๎  เดือน 
มิถุนายน  2560  (ทุกวันทาํการ) 
  งวดที่  8 เมื่อผูร๎บัจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
กรกฎาคม  2560 (ทุกวันทาํการ) 
      งวดที่  9 เมื่อผู๎รับจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสํงมอบเรียบรอ๎ยแลว๎  เดือน 
สิงหาคม  2560 (ทุกวันทาํการ) 
  งวดที่  10เมื่อผูร๎ับจา๎งได๎ดําเนินการจัดทาํอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแลว๎  เดือน 
กันยายน  2560  (ทุกวันทาํการ) 
       โดยผู๎รับจา๎งจะตอ๎งสํงมอบงานจา๎ง  ภายในวันสุดทา๎ยของเดือนนั้นที่มีการเรียนการสอน 

                 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  คาํปรับตามแบบสัญญาจา๎งจะกาํหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาตอํวัน 

 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู๎ชนะการสอบราคาซึง่ได๎ทําข๎อตกลงเป็นหนงัสือ  หรือทาํสัญญาจา๎งตามแบบดงัระบุในขอ๎  
๑.๓  แล๎วแตกํรณี จะต๎องรบัประกันความชาํรุดบกพรอํงของงานจา๎งทีจ่ะเกิดขึ้น  โดยผู๎รับจา๎งต๎องรีบจัดการแก๎ไข
ความบกพรํองใหม๎ีสภาพดีตามที่เทศบาลตาํบลบ๎านใหมํ ไดแ๎จง๎ความบกพรํอง 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๐.๑   เงินคาํจา๎งสาํหรบังานจา๎งครัง้นี้ ได๎มาจากเงินอุดหนนุทั่วไป  ประจาํปีงบประมาณ
รายจาํยประจาํปี พ.ศ.  2560      การลงนามในสัญญาจะกระทาํได๎ตํอเมื่อเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ ได๎รับอนมุัติ
เงินคาํจา๎งเหมาจัดทาํอาหารกลางวัน จากเงินอุดหนุนทัว่ไป  ประจาํปีงบประมาณรายจาํยประจาํปี พ.ศ.  2560   
แลว๎เทาํนั้น 
                          ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ ไดค๎ัดเลือกผู๎เสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎รบัจา๎งและได๎ตกลง
จ๎างตามสอบราคาจา๎งแลว๎  ถา๎ผูร๎ับจา๎งจะต๎องสั่งหรอืนาํสิง่ของมาเพื่องานจา๎งดังกลาํวเขา๎มาจากตาํงประเทศ  และ 
ของนั้นตอ๎งนาํเขา๎มาโดยทางเรือในเส๎นทางทีม่ีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถใหบ๎รกิารรับขนได๎ตามที่
รัฐมนตรวีาํการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู๎เสนอราคา  ซึ่งเป็นผูร๎ับจา๎งจะต๎องปฏิบัติตามกฏหมายวาํ
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจง๎การสัง่หรือนาํสิง่ของดงักลาํวเขา๎มาจากตาํงประเทศตอํสาํนักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวภีายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผูร๎บัจา๎งสั่งซื้อของจาก
ตํางประเทศ  เว๎นแตํเป็นของที่รฐัมนตรวีาํการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎
บรรทุกโดยเรืออื่นได๎ 

/ (๒)   จัดการ… 
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  (๒)   จัดการให๎สิง่ของดงักลาํวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรอืที่มีสทิธิเชํนเดียวกับเรอืไทยจาก
ตํางประเทศมายงัประเทศไทยเว๎นแตํจะไดร๎ับอนญุาตจากสาํนักงานคณะกรรมการสงํเสรมิการพาณิชยนาวีให๎
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใชํเรอืไทย  ซึ่งจะต๎องไดร๎ับอนุญาตเชํนน้ันกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรวีําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นใหบ๎รรทกุโดยเรืออื่น 

(๓) ในกรณีที่ไมํปฏบิัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู๎รบัจา๎งจะตอ๎งรับผดิตามกฏหมายวาํด๎วยการ 
สํงเสริมการพาณิชยนาว ี

(๔) ผู๎เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลบา๎นใหมํได๎คัดเลือกแลว๎ไมํไปทาํสัญญาหรอืขอ๎ตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกาํหนดระบุในข๎อ  ๖  เทศบาลตาํบลบ๎านใหมํ อาจพิจารณาเรียกรอ๎งใหช๎ดใชค๎วาม
เสียหาย  (ถา๎ม)ี  รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๓   เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ สงวนสิทธิทีจ่ะแก๎ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกาํหนดในแบบ 
สัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสาํนักงานอัยการสงูสุด  (ถา๎ม)ี 

                  ๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวาํงระยะเวลาการกอํสรา๎งผู๎รบัจา๎งพึงปฏบิัติการหลกัเกณฑ๑ที่กฎหมายและระเบียบได๎
กําหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 

                     เทศบาลตาํบลบา๎นใหม ํ
 
 
 

                    (  นางสายเรียม  เดโชสินสวสัดิ์  )      
                    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน                                                              

                                       นายกเทศมนตรีตําบลบา๎นใหม ํ
                                                    วันที่   12 เดือน  กันยายน   พ.ศ.   ๒๕59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ราคากลาง  และรายละเอียดและเง่ือนไขของผู้เสนอราคา(เพ่ิมเติม) 

แนบท้ายประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  1/2560 
 

         1.  ราคากลาง (ราคากลางอา๎งองิ)  ราคากลางตํอหวั  20.00  บาท 
         2.  ผู๎เสนอราคาต๎อง จัดทาํอาหารใหก๎ับเด็กเล็กในศนูย๑พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ 
จํานวน 119   คน  โดยกําหนดราคากลางรายหวัที่ 20 บาท ตํอเด็ก 1 คน 
         3.  โครงการจัดทาํอาหารกลางวัน  (รายการอาหารกลางวัน ให๎จัดทาํตามรายการ(เมนู) แนบทา๎ย นี้  ซึ่งผู๎
เสนอราคาอาจมีการสลบัเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสํงมอบไดต๎ามสมควร  และปรบัรายการอาหารได๎ตามความ
เหมาะสม  ซึ่งไมํด๎อยไปกวาํรายการอาหารเดิมที่กาํหนดไว๎)  ประกอบด๎วย 
              3.1  อาหารกลางวัน  ต๎องมปีริมาณที่เหมาะสม  มีคุณภาพและสารอาหารครบทั้ง  5  หมูํ  ไมํมีสาร
ปรุงแตงํ เชํน สี่ผสมอาหาร ผงชูรส สารกันบูด ของหมักดอง เป็นต๎น และไมํเป็นอาหารรสจัด   ซึ่งประกอบดว๎ย
รายการอาหารไมํต่าํกวาํ  2  รายการ 
         4.  ผู๎เสนอราคาต๎องดําเนินการจัดสํงอาหาร  รายวัน (วันทําการ)  ดังนี้ 
              4.1  อาหารกลางวัน (สํงมอบตั้งแตํเวลา  10.00-10.30 น.) จํานวน  1  มื้อ  
โดยเริ่มดําเนินการในวันทาํการ  ตั้งแตํเดือน ตุลาคม  2559  ถึงเดือน  กันยายน 2560  รวมระยะเวลา  12  
เดือน  (ไมํน๎อยกวํา  119  วันทาํการ) 
         5.  ผู๎เสนอราคาจะต๎องมีสถานทีจ่ัดเก็บอาหาร  สถานที่ปรงุอาหาร  หรือแหลงํซื้อวัตถุดิบในการผลิต
อาหารที่ได๎มาตรฐาน  ถูกหลกัสขุลักษณะ  ไมํนําวัตถุดบิคา๎งคืนบูดเนาํมาประกอบอาหารให๎เด็กรับประทาน 
         6.  ผู๎เสนอราคาจะต๎องแตงํกายเหมาะสม เชํน เรื่องความปลอดภัย ของอาหารและอนามัยสํวนตัว   วิธี
ปฏบิัติเรื่องอนามัยสวํนตัวขั้นพื้นฐานได๎แกํ ลา๎งมอืใหส๎ะอาดและเช็ดมือใหแ๎หง๎ กํอนจบัต๎องอาหาร และหลังจาก
เข๎าห๎องน้าํ สั่งน้าํมูก จาม หรือไอ สวมเสื้อคลุมทีส่ะอาดเวลาจับต๎องอาหาร ถา๎ผมยาวให๎มัดไว๎ดา๎นหลังและสวม
หมวกป้องกันสิ่งสกปรกตกลงสูํอาหาร 
         7.  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอแผนงานการปฏบิัติงานในแตํละเดือน ให๎กบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ที่
เทศบาลตาํบลบา๎นใหมํ  กําหนด  ภายในเชา๎วันจันทร๑แรกของแตลํะเดือน   โดยในแผนการปฏบิัติงานดังกลาํว
อยํางน๎อยจะต๎องมรีายละเอียดดังตํอไปนี ้
                       1)  ตารางเวลาการปฏิบัตงิานประจาํเดอืน 
   2)  รายการอาหารที่จะจัดสงํในแตํละวัน 
         8.  ผู๎เสนอราคาต๎องมีสขุภาพแข็งแรงสมบรูณ๑ และมีใบรบัรองแพทย๑ 
 
                                                              ประธาน ฯ 
                   ( นางสาวจีรนันท๑  กรกชกร)    
                                                 กรรมการ ฯ             กรรมการ ฯ 
               (  นางเดือนนภา  ปรชีายยาน )                   ( นางสาวภคนันท๑  รักษาสุสวรรณ )         
  
                                                    ( นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ ) 
     รองนากยกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                                                     นายกเทศมนตรีตําบลบา๎นใหมํ     
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๕๙ 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

จันทร๑ที ่ 3 ขา๎ว, แกงจืดฟกัหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 4 ขา๎ว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
พุธที ่ 5 ก๏วยจับ๊น้าํใส ขนมกลว๎ยบวชช ี
พฤหัสบดีที ่ 6 ขา๎ว, ไขํตุ๐นรวมมิตร ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 7 นักเก็ตไกํ เฟรนฟราย ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 10 ขา๎ว, แกงจืดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎

***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

อังคารที ่ 1 ขา๎ว, หมผูัดซอสมะเขือเทศ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 2 สุกี้น้าํทะเล ขนมตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที ่ 3 ขา๎วผัดอเมริกัน (น้ําซปุ) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 4 ขา๎วเหนียวหมูทอด  ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 7 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 8 ขา๎ว ต๎มยาํปลาใสํเห็ดเข็มทอง ผลไม ๎
พุธที ่ 9 ก๏วยเตี๋ยวหมูตุ๐น กลว๎ยเชื่อม 
พฤหัสบดีที่  10 ขา๎ว, แกงเขียวหวาน ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  11 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 14 ขา๎ว, แกงจืดเตา๎หูห๎มสูับ ผลไม ๎

อังคารที ่ 15 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎

พุธที ่ 16 สุกี้รวมมิตร บวดเผือก 
พฤหัสบดีที่  17 ขา๎ว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  18 ขา๎วเหนียวหมูทอด ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 21 ขา๎ว, แกงจืดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
อังคารที ่ 22 ขา๎ว, ผัดผกัรวมมิตร ผลไม ๎
พุธที ่ 23 บะหมี่เกี๊ยว ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  24 ขา๎ว, ต๎มยํารวมมิตร ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  25 สปาเก็ตต้ีไก ํ ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 28 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 29 บะหมี่เกี๊ยว ผลไม ๎
พุธที ่ 30 ขา๎ว, ต๎มยํารวมมิตร สังขยาไข ํ

หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  ธันวาคม   ๒๕๕๙ 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

พฤหัสบดีที ่ 1 ขา๎ว, แกงพะโล๎(เลือด/หมู) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 2 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
อังคารที ่ 6 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
พุธที ่ 7 ก๐วยเตี๋ยวหมูเส๎นใหญ ํ สาคถูัว่ดาํ 
พฤหัสบดีที่  8 ขา๎ว, แกงเขียวหวานลกูชิ้นปลากราย ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  9 ขา๎วตม๎รวมมิตรทะเล ผลไม ๎
อังคารที ่ 13 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎

พุธที ่ 14 สุกี้รวมมิตรทะเล เต๎าฮวยนมสด 
พฤหัสบดีที่  15 ขา๎ว, ผัดผกัรวมมิตร ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  16 ขา๎วเหนียวไกํทอด(ไกํชิ้น) ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 19 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว+ไกสํับ+แครอท ผลไม ๎
อังคารที ่ 20 ขา๎ว, แกงพะโลห๎ม ู ผลไม ๎
พุธที ่ 21 ขา๎วมันไกํ (น้ําซปุ) ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  22 ขา๎ว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  23 ขา๎วเหนียวหมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที่  24 ขา๎ว, แกงจืดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  ธันวาคม   ๒๕๕๙ 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

อังคารที ่ 27 ขา๎ว, แกงจืดสาหราํยหมูสบั ผลไม ๎
พุธที ่ ๒8 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) กลว๎ยบวชช ี
พฤหัสบดีที ่ 29 กระเพาะปลา ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 30 ขา๎ว, ต๎มยําไกํใสํเห็ด ผลไม ๎

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  มกราคม   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

อังคารที ่ 3 ขา๎ว, แกงจืดเตา๎หูห๎มสูับ ผลไม ๎
พุธที ่ 4 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) บวชเผือก 
พฤหัสบดีที ่ 5 สุกี้รวมมิตรทะเล ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 6 ขา๎วเหนียวไกํทอด(ไกํชิ้น) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 9 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 10 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
พุธที ่ 11 ก๐วยเตี๋ยวหมูเส๎นใหญ ํ ขนมเต๎าสวํน 
พฤหัสบดีที่  12 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  13 ขา๎วตม๎รวมมิตรทะเล ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 16 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎

อังคารที ่ 17 ขา๎ว, บีลคักีห้มูยอทอด (น้ําซปุ) ผลไม ๎

พุธที ่ 18 ก๏วยจับ๊เส๎นใหญ ํ ฟักทองแกงบวช 
พฤหัสบดีที่  19 ขา๎ว, แกงพะโล๎(เลือด/หมู) ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  20 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 23 ขา๎ว, แกงจืดตําลึงใสํเต๎าหู๎ หมสูับ ผลไม ๎
อังคารที ่ 24 หมูทอดกระเทียมพรกิไทย (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 25 ขา๎วหมแูดง (น้ําซุป) เต๎าฮวยนมสด 
พฤหัสบดีที่  26 ขา๎ว, ไขํยัดไส๎ (น้ําซปุ) ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  27 ขา๎ว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎
จันทร๑ที่  30 ขา๎ว, แกงจืดฟกัเขียวใสหํมูใสลํูกชิ้น ผลไม ๎
อังคารที่  31 ขา๎ว, ไขํตุ๐นรวมมิตร  (น้ําซุป) ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

พุธที ่ 1 ขา๎ว, แกงจืดตําลึงเต๎าหูห๎มูสบั ขนมตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที ่ 2 ขา๎ว, หมูกรอบ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 3 ขา๎วตม๎ปลาทรงเครื่อง ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 6 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 7 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 8 ราดหนา๎ทะเลเส๎นใหญ ํ ขนมกลว๎ยบวชช ี
พฤหัสบดีที่  9 ขา๎ว, ผัดบล็อกโคลี่หมูสบั ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  10 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 14 ขา๎ว, ต๎มยําไกํ (เห็ดเข็มทอง) ผลไม ๎

พุธที ่ 15 กระเพาะปลา เต๎าสวํน 
พฤหัสบดีที่  16 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  17 ขา๎ว,หมูทอดกระเทียม ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 20 ขา๎ว, แกงจืดไขํน้าํ ผลไม ๎
อังคารที ่ 21 ขา๎ว, ผัดบลีักกีห้มูยอทอด (น้ําซปุ) ผลไม ๎
พุธที ่ 22 บะหมี่เกี๊ยว ลูกชุบ 
พฤหัสบดีที่  23 ขา๎ว, พะโล๎ไขํ, นํองไก ํ ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  24 ขา๎ว,กระเพราทะเล ผลไม ๎
จันทร๑ที่  27 ขา๎ว, แกงจืดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
อังคารที ่ 28 ขา๎ว, ผัดผกัรวมมิตร ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  มีนาคม   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

พุธที ่ 1 ราดหนา๎หมูปูอัด ขนมสังขยาฟักทอง 
พฤหัสบดีที่  2 ขา๎ว, ผัดกระเพราหมูจืด ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  3 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 6 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎

อังคารที ่ 7 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎

พุธที ่ 8 ก๐วยเตี๋ยวหมูเส๎นใหญ ํ ขนมหม๎อแกงไข ํ
พฤหัสบดีที่  9 ขา๎ว, แกงเขียวหวานลกูชิ้นปลากราย ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  10 ขา๎วตม๎รวมมิตร ผลไม ๎

จันทร๑ที่  13 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 14 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 15 ราดหนา๎ทะเล บวชเผือก 
พฤหัสบดีที่  16 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  17 ขา๎ว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้าํข๎น ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  มีนาคม   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

จันทร๑ที ่ 20 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎

อังคารที ่ 21 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎

พุธที ่ 22 กระเพราะปลา ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  23 ขา๎ว, แกงเขียวหวานลกูชิ้นปลากราย ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  24 ขา๎วตม๎รวมมิตร ผลไม ๎

จันทร๑ที่  27 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 28 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 29 สปาเก็ตต้ีทะเล ตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที่  30 ขา๎ว, ผัดผกัรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  31 ขา๎ว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้าํข๎น ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  พฤษภาคม   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

อังคารที ่ 16 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
พุธที ่ 17 ก๐วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้น เส๎นใหญ ํ ขนมกลว๎ยบวชช ี
พฤหัสบดีที่  18 ขา๎ว, ผัดเปรี้ยวหวานหม ู ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  19 ขา๎วเหนียวหมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที่  22 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 23 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
พุธที ่ 24 ราดหนา๎หมูปูอัด เฉาก๏วย 
พฤหัสบดีที่  25 ขา๎ว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  26 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที่  29 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 30 ขา๎วคลุกกะป ิ ผลไม ๎
พุธที ่ 31 มักกะโรน ี แกงบวชฟักทอง 

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

......................................รา่ง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  มิถุนายน   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

พฤหัสบดีที ่ 1 ขา๎วหมแูดง (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 2 ขา๎ว, ปลาทอด ๓ รส ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 5 ขา๎ว, แกงจืดผักรวมลกูชิ้นหมู ผลไม ๎
อังคารที ่ 6 ขา๎ว, ผัดเห็ด ๓ อยํางใสหํมูสบั ผลไม ๎
พุธที ่ 7 ก๐วยเตี๋ยวเส๎นเล็กน้าํไกํตุ๐น ขนมหม๎อแกงไข ํ
พฤหัสบดีที่  8 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  9 ขา๎วผัดสามสบีลีัคกี้ (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 12 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 13 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 14 ราดหนา๎ทะเลเส๎นใหญ ํ ขนมกลว๎ยบวชช ี
พฤหัสบดีที่  15 ขา๎ว, ผัดบล็อกโคลี่หมูสบั ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  16 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 19 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 20 ขา๎ว ต๎มยาํปลาใสํเห็ดเข็มทอง ผลไม ๎
พุธที ่ 21 ก๏วยเตี๋ยวหมูตุ๐น เผือกเชื่อม 
พฤหัสบดีที่  22 ขา๎ว, แกงเขียวหวาน ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  23 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 26 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 27 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 28 สปาเก็ตต้ีทะเล ตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที่  29 ขา๎ว, ผัดผกัรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  30 ขา๎ว,แกงสับปะรดหมูเด๎ง ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

......................................ตรวจทาน 
 

 
 

  

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  กรกฎาคม   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

จันทร๑ที่  3 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 4 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
พุธที ่ 5 ราดหนา๎หมูปูอัด เปียกลูกเดือย 
พฤหัสบดีที่  6 ขา๎ว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  7 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 12 ผัดหมีซ่ั่วหมสูับ ลูกชุบ 
พฤหัสบดีที่  13 ขา๎วตม๎ปลา ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  14 ขา๎ว,คะนา๎ปลากระป๋อง ผลไม ๎
จันทร๑ที่  17 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 18 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 19 สปาเก็ตต้ีทะเล ตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที่  20 ขา๎ว, ผัดผกัรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  21 ขา๎ว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้าํข๎น ผลไม ๎
จันทร๑ที่  24 แกงจืดตําลึงหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 25 ขา๎ว,ไขํลูกเขย ผลไม ๎
พุธที ่ 26 สุกี้ทะเล ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  27 ขา๎ว,ปลา3รส ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  28 ขา๎ว,หมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 31 แกงจืดสาหราํยเต๎าหูห๎มสูับ ผลไม ๎

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 



 

......................................ร่าง/พิมพ์ 
 

......................................ตรวจทาน 

 
 
 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  สิงหาคม   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

อังคารที ่ 1 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
พุธที ่ 2 ก๐วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้น เส๎นใหญ ํ ขนมกลว๎ยบวชช ี
พฤหัสบดีที่  3 ขา๎ว, แกงเขียวหวานลกูชิ้นปลากราย ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  4 ขา๎ว,หมูยอทอด บลีักกี้ (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที่  7 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 8 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
พุธที ่ 9 ราดหนา๎เส๎นใหญํหมูปูอัด ตะโก๎ 
พฤหัสบดีที่  10 ขา๎ว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  11 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
อังคารที ่ 15 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 16 สปาเก็ตต้ีทะเล วุ๎นมะพรา๎ว 
พฤหัสบดีที่  17 ขา๎ว, ผัดผกัรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  18 ขา๎ว,แกงสับปะรดหมูเด๎ง ผลไม ๎
จันทร๑ที่  21 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 22 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
พุธที ่ 23 ราดหนา๎หมูปูอัด เฉาก๏วย 
พฤหัสบดีที่  24 ขา๎ว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  25 ขา๎วผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที่  28 ขา๎ว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 29 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที ่ 30 ราดหนา๎ทะเลเส๎นใหญ ํ ขา๎วเหนียวถัว่ดํา 
พฤหัสบดีที่  31 ขา๎ว, ผัดบล็อกโคลี่หมูสบั ผลไม ๎

***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 



 
 
 
 

 
รายการอาหาร 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 
ประจ าเดือน  กันยายน   ๒๕60 

 
วัน รายการอาหารกลางวัน 

ศุกร๑ที ่ 1 ขา๎ว, ผัดวุ๎นเส๎น ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 4 ก๐วยเตี๋ยวหมู ลูกชิ้น เส๎นใหญ ํ ขนมกลว๎ยบวชช ี
อังคารที่  5 ขา๎ว, แกงเขียวหวานลกูชิ้นปลากราย ผลไม ๎
พุธที่  6 ราดหนา๎เส๎นใหญํหมูปูอัด ตะโก๎ 
พฤหัสบดทีี่  7 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 8 ขา๎วขาหมู (น้ําซปุ) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 11 ราดหนา๎หมูปูอัด ผลไม ๎
อังคารที่  12 ขา๎ว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
พุธที่  13 เส๎นใหญํผัดซีอิว้ทะเล หม๎อแกงไข ํ
พฤหัสบดทีี่  14 ขา๎ว,ปลา3รส ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 15 ขา๎ว,หมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 18 แกงจืดสาหราํยเต๎าหูห๎มสูับ ผลไม ๎
อังคารที่  19 ขา๎ว, ผัดเห็ด ๓ อยํางใสหํมูสบั ผลไม ๎
พุธที่  20 ก๐วยเตี๋ยวเส๎นเล็กน้าํไกํตุ๐น เฉาก๏วย 
พฤหัสบดทีี่  21 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 22 ขา๎วเหนียวหมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 25 ขา๎ว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที่  26 ขา๎ว, ไขํเจียวหมสูับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่  27 สปาเก็ตต้ีทะเล ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  28 ขา๎ว, ผัดผกัรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 29 ขา๎ว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้าํข๎น ผลไม ๎
    

 
***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นชิ้นเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
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