
                                                                   
     ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

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

      ด๎วยเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ มีความประสงค๑สอบราคาโครงการจ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรับ
เด็กในศูนย๑พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตาํบลบ๎านใหม ํ  ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา  2559  (ภาคเรียนที่ 
2)  และปีการศึกษา  2560    และภาคเรียนที ่ 1  จํานวนเดก็  119  คน ๆ ละ  20  บาท  จาํนวน  209  วัน  (เว๎น
วันหยุดราชการ และวันเปิด-ปิดเรียนตามประกาศศูนย๑พฒันาเดก็เล็ก)  ราคากลางในอัตรามื้อละ  20  บาท   จํานวนเด็ก  
119  คน  จํานวน  209  วัน   รวมเป็นราคากลางทัง้สิ้น  497,420.- บาท  (-สี่แสนเก๎าหม่ืนเจ็ดพันสี่ร๎อยยี่สิบบาท
ถ๎วน-)  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  หรือไมํเป็นผู๎กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการสอบ
ราคาคร้ังน้ี 
         กําหนดยื่นซองสอบราคา ดังน้ี   
      ๑.  ในวันที ่ 21  ตุลาคม  2559    และระหวํางวันที่  26  ตุลาคม   2559   ถึงวันที ่  7 
พฤศจิกายน   2559  ตัง้แตํเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น.  ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลงั สํานักงาน
เทศบาลตําบลบ๎านใหม ํ 
      ๒.  ในวันที่   25  ตลุาคม   2559    ตัง้แตํเวลา  08.30 น. ถึง  16.30  น. ณ. ศูนย๑รวมข๎อมูล
ขําวสารการซ้ือการจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบลระดับอําเภอ(ที่วําการอําเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 1 )  
และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่   8  พฤศจิกายน  2559   ตัง้แตํเวลา 10.30 น. เป็นต๎นไป  ณ. ศูนย๑ข๎อมูล
ขําวสารการซ้ือการจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วําการอําเภอเมืองนครราชสีมาชั้น 1)    
  ผู๎สนใจติดตํอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  100.- บาท ได๎ที่งานพัสดุกองคลงั เทศบาลตําบล
บ๎านใหมํ  ในวันที่  21  ตุลาคม  2559 ถึงวันที ่ 7  พฤศจิกายน  2559  ตัง้แตํเวลา ๐๘.๓๐  น.  ถงึ  ๑๖.๓๐ น. ดู
รายละเอียดได๎ทีเ่ว็บไซด๑  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท๑หมายเลข  ๐๔๔ – ๒๘๒๗๘๓  ตํอ  
23  ในวันและเวลาราชการ                
                                                   ประกาศ  ณ วันที่  21   เดือน  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕9 
 

                        ( นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  )     
                                                               รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน  
                                                         นายกเทศมนตรีตําบลบ๎านใหม ํ   

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


 
  เอกสารสอบราคาจ้าง  เลขที่  2/๒๕60 

การสอบราคาจ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสําหรบัเด็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเลก็เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ   
ตามประกาศเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ   ลงวันที่   21   ตุลาคม   2559 

------------------------------------ 
  เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  ซึ่งตํอไปนีเ้รียกวํา  “เทศบาลตําบลบ๎านใหม”ํ  มีความประสงค๑สอบ

ราคาจ๎างเหมาประกอบอาหารกลางวันสาํหรับเด็กในศูนย๑พฒันาเด็กเล็กเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  ประจําปงีบประมาณ 
พ.ศ. 2560 ปีการศึกษา  2559  (ภาคเรียนที ่2)  และปีการศกึษา  2560    และภาคเรียนที่  1  จํานวนเด็ก  119  
คน ๆ ละ  20  บาท  จํานวน  209  วัน  (เว๎นวันหยดุราชการ และวันเปิด-ปิดเรียนตามประกาศศูนย๑พฒันาเด็กเล็ก)  
ราคากลางในอัตรามื้อละ  20  บาท   จํานวนเด็ก  119  คน  จํานวน  209  วัน   รวมเป็นราคากลางทัง้สิ้น  
497,420.- บาท  (-สี่แสนเก๎าหม่ืนเจด็พันสี่ร๎อยยี่สิบบาทถ๎วน-)  รายการอาหารปรากฎตามรายละเอียดแนบท๎ายเอกสาร
สอบราคา                                                      

  ราคากลางของทางราชการดงักลําว ไมํถือวําผูกพันทีผู่๎เสนอราคาจะต๎องพิจารณาไปตามนั้น ผู๎
เสนอราคาจะต๎องรบัผิดชอบในการคํานวณราคาต๎นทุนการดําเนินงานเองจะนําราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรบัผิดชอบ หรือเรียกร๎องราคางานเพิ่มเติมในภายหลังไมํได๎ จะจํายคําจ๎างเป็นรายเดือน (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบท๎าย)  โดยมีข๎อแนะนําและข๎อกําหนด  ดังตํอไปนี้ 
      ๑.  เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
 ๑.๑  แบบรูปรายการละเอียด 
 ๑.๒  แบบใบเสนอราคา 
 ๑.๓  แบบสัญญาจ๎าง 
 ๑.๔  แบบหนังสือคํ้าประกัน  (หลักประกันสญัญา) 
 ๑.๕  บทนิยาม 
        (1)  ผู๎เสนอราคาที่ผลประโยชน๑รํวมกัน 
    (2)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 
 1.6  แบบบัญชีเอกสาร 
    (1)  บัญชีเอกสารสํวนที่  1 
    (2)  บัญชีเอกสารสํวนที่  2 
  ๒.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
 ๒.๑  ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพรับจ๎างทํางาน/ขายที่สอบราคาจ๎าง  
 2.2 ผู๎เสนอราคาต๎องไมเํป็นผู๎ถูกแจง๎เวียนช่ือผูท๎ิ้งงานของทางราชการ  และได๎แจ๎งเวียนช่ือแล๎ว  
หรือไมเํป็นผู๎ที่ได๎รบัผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรอืบุคคลอื่นเป็นผู๎ทิ้งงานตามเบียบของทางราชการ 
 ๒.3  ผู๎เสนอราคาต๎องไมเํป็นผู๎มผีลประโยชน๑รํวมกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ณ  วันประกาศสอบ
ราคา  หรือไมํเป็นผูก๎ระทําการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ  1.5 
 2.4 ผู๎เสนอราคาต๎องไมเํป็นผู๎ได๎รบัเอกสิทธ์ิหรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทยเว๎น
แตํรัฐบาลของผู๎เสนอราคาได๎มีคําสัง่ใหส๎ละสทิธ์ิและความค๎ุมกันเชํนวําน้ัน 

 ๓.  หลักฐานการเสนอราคา 
 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานย่ืนมาพร๎อมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไว๎นอกซอง
ใบเสนอราคา  เป็น  2  สํวน  คือ 

/ 3.1  สํวนที่  1  …. 
 



 
- 2  - 

 
 3.1  สํวนที่  1  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดงัตํอไปนี ้
  (1)  ในกรณีผูเ๎สนอราคาเป็นนิตบิุคคล 
        (ก) ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจํากัด ให๎ยื่นสําเนาหนังสอืรบัรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล  บัญชีรายช่ือหุ๎นสํวนผูจ๎ัดการ  ผูม๎ีอํานาจควบคุม(ถ๎ามี)  พร๎อมรบัรองสําเนาถูกต๎อง  
            (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  ให๎ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล  หนังสอืบริคณห๑สนธิ  บัญชีรายช่ือกรรมการผูจ๎ัดการ  ผู๎มีอํานาจควบคุม(ถ๎าม)ี  และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญํ  
พร๎อมรับรองสําเนาถูกตอ๎ง 
  (2)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล  ให๎ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู๎นั้น  สําเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน(ถ๎ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู๎เป็นหุ๎นสํวน  พร๎อมทั้งรับรองสําเนาถูกต๎อง 
  (3)  ในกรณีผู๎เสนอราคาเป็นผูเ๎สนอราคารํวมกันในฐานะเป็นผู๎ค๎ารํวม  ให๎ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข๎ารํวมค๎า  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร๎ํวมค๎า  และในกรณีทีผู่๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาทีม่ิใชํสัญชาติไทย  ก็ให๎ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือผูร๎ํวมค๎าผํายใดเป็นนิติบุคคลให๎ยื่นเอกสารตามที่
ระบุไว๎ใน (1) 
  (4)  สําเนาใบสําคัญแสดงการจดทะเบียน ห๎างหุ๎นสํวนบรษัิท (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสําเนา
ถูกต๎อง  สําเนาใบภาษีมูลคําเพิ่ม ภพ.  20 (ถ๎ามี)  พร๎อมทัง้รับรองสําเนาถูกต๎อง 
  (5) บัญชีเอกสารสํวนที่ 1 ทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในข๎อ 1.6 (1) 
 3.2  สํวนที่  2  อยํางน๎อยต๎องมีเอกสารดงัตํอไปนี ้
  (1) หนงัสือมอบอํานาจซึง่ปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีทีผู่๎เสนอราคามอบอํานาจให๎
บุคคลอื่น  ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
  (2) บัญชีเอกสารสํวนที่2 ทั้งหมดทีได๎ยื่นพร๎อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในข๎อ 1.6 (2) 
 ๔.  การยื่นซองสอบราคา 
 ๔.๑ ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาน้ีโดยไมํมเีงื่อนไขใด 
ๆ ทั้งสิ้น  และจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน  ลงลายมือช่ือของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน  จํานวนเงินที่
เสนอจะต๎องระบุตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมํีการ ขูดลบ ตก เติม แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  จะต๎องลงลายมือ
ช่ือผู๎เสนอราคา  พร๎อมประทับตาม (ถ๎ามี)  กํากับไว๎ด๎วยทุกแหํง 
 ๔.๒ ผู๎เสนอราคาจะต๎องแสดงรายการอาหารจ๎างเหมาให๎ครบถ๎วน ในการเสนอราคา  ให๎เสนอ
เป็นเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอราคารวมและหรือราคาตํอหนํวย  และหรือตํอรายการ  
ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกตอ๎ง  ทั้งนี้  ราคารวมทีเ่สนอจะต๎องตรงกันทัง้ตัวเลขและตัวหนังสือ  
ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกนัให๎ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ  โดยคิดราคารวมทัง้สิ้นซึ่งรวมคําภาษีมูลคําเพิ่ม  
ภาษีอากรอื่น และคําใช๎จํายทั้งปวงไว๎แล๎ว  
 ราคาที่เสนอ  จะต๎องเสนอกําหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา   230  วัน  นับแตํวันเปิดซองสอบราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเ๎สนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 
 ๔.๓  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอกําหนดเวลาดําเนินการสง่มอบแล้วเสร็จไม่เกิน   11  งวด  โดย
เบิกจํายเงินเป็นรายเดอืน (ตามจํานวนวันที่มกีารเรียนการสอน)  นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ๎าง  หรือวันที่
ได๎รับหนงัสือแจ๎งจากเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ให๎เริ่มทํางาน 
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 ๔.๔  กํอนย่ืนซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดรูํางสัญญา แบบรปูและรายละเอียด ฯลฯ ให๎
ถ่ีถ๎วนและเข๎าใจเอกสารสอบราคาทัง้หมดเสียกํอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 ๔.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคาทีป่ิดผนึกซองเรียบร๎อยจําหน๎าซองถึงประธานกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขที ่  2/๒๕60 ”  โดยยื่น
โดยตรงตํอเจ๎าหน๎าที่เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ในวันที่  21  ตุลาคม  2559   และระหวํางวันที่  26  ตุลาคม    
2559  ถึงวันที่  7  พฤศจิกายน  2559   ระหวํางเวลา   ๐๘.๓๐  น.  ถึง  ๑๖.๓๐  น.  ณ   งานพัสดุกองคลัง  
สํานักงานเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  และ ในวันที่  25  ตุลาคม  2559   ระหวํางเวลา 08.30 น. ถึง 16.30  น.  
ณ  ศูนย๑รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบลระดับอําเภอ (ที่วําการอําเภอเมอืง
นครราชสีมา ช้ัน  1) 
 เมื่อพ๎นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคาแล๎วจะไมรํับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาใน วันท่ี  8  พฤศจิกายน  2559   ตั้งแต่เวลา 10.30 น. เป็นต๎นไป ณ 
ศูนย๑รวมข๎อมูลขําวสารการซื้อหรือการจ๎างขององค๑การบริหารสํวนตําบลระดบัอําเภอ(ที่วําการอําเภอเมือง
นครราชสีมา ช้ัน  1) 
 ๕.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
 ๕.๑    ในการสอบราคาครัง้นี้  เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม 
 ๕.๒  หากผูเ๎สนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ ๒  หรือยื่นหลกัฐานการเสนอราคาไมํ
ถูกต๎อง  หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓   หรอืยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ ๔ แล๎ว  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาจะไมรํับพจิารณาราคาของผูเ๎สนอราคารายนั้น เว๎นแตเํป็นข๎อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย  หรอืทีผ่ิด
แผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสํวนที่มิใชํสาระสําคัญทั้งนีเ้ฉพาะในกรณีที่พจิารณาเห็นวําจะเป็น
ประโยชน๑ตํอเทศบาลตําบลบ๎านใหมํเทํานั้น 
 ๕.๓  เทศบาลตําบลบ๎านใหมสํงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคาโดยไมมํีการผํอนผันใน
กรณี  ดังตํอไปนี ้
        (๑)  ไมํปรากฏช่ือผู๎เสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูร๎ับเอกสารสอบราคา  หรือในหลกัฐานการ
รับเอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบลบ๎านใหม ํ
     (๒) ไมํกรอกช่ือนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผู๎เสนอราคาอยํางหนึง่
อยํางใดหรอืทั้งหมดในใบเสนอราคา 
    (๓)   เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น
สาระสําคัญหรือมีผลทําให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกผํู๎เสนอราคารายอื่น 
                             (๔)   ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แก๎ไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเ๎สนอราคามิได๎ลง
ลายมือช่ือพร๎อมประทับตรา  (ถ๎ามี)  กํากับไว๎ 
 ๕.๔  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  มีสิทธิใหผ๎ู๎เสนอราคาช้ีแจงข๎อเท็จจริง  สภาพฐานะ  หรือข๎อเทจ็จริงอื่นใดที่เกี่ยวข๎องกับผู๎
เสนอราคาได๎  เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  มีสทิธิที่จะไมรํับราคาหรือไมทํําสญัญาหากหลักฐานดังกลําวไมํมีความ
เหมาะสมหรือไมํถูกต๎อง 
 ๕.๕ เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ทรงไว๎ซึ่งสทิธิที่จะไมํรบัราคาตํ่าสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคา
ที่เสนอทั้งหมดก็ได๎  และอาจพจิารณาเลือกจ๎างในจํานวนหรือขนาด  หรอืเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรือ
อาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมํพิจารณาจัดจ๎างเลยก็ได๎สดุแตํจะพิจารณา  ทั้งนี้  เพื่อประโยชน๑ของทางราชการ 

 / เป็นสําคัญ ...  
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เป็นสําคัญ  และให๎ถือวําการตัดสินของเทศบาลตําบลบ๎านใหมํเป็นเด็ดขาด  ผู๎เสนอราคาจะเรียกรอ๎งคําเสียหาย
ใดๆ มิได๎  รวมทั้ง เทศบาลตําบลบ๎านใหมํจะพิจารณายกเลกิการสอบราคาและลงโทษผูเ๎สนอราคาเสมือนเป็นผู๎ทิง้
งานหากมเีหตทุี่เช่ือได๎วําการเสนอราคากระทําไปโดยไมสํุจรติหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ในกรณีที่ผูเ๎สนอราคาตํ่าสุดจนคาดหมายได๎วําไมํอาจดําเนินงานตามสญัญาได๎  คณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาหรอืเทศบาลตําบลบ๎านใหมจํะให๎ผูเ๎สนอราคาน้ันช้ีแจงและแสดงหลักฐานทีท่ําใหเ๎ช่ือได๎วําผู๎เสนอ
ราคาสามารถดําเนินงานตามสอบราคาจ๎างใหเ๎สร็จสมบูรณ๑  หากคําช้ีแจงไมํเป็นที่รบัฟังได๎  เทศบาลตําบลบ๎านใหม ํ
มีสิทธิทีจ่ะไมรํับราคาของผูเ๎สนอรายนั้น 
 ๖.  การท าสัญญาจ้าง 
  ผู๎ชนะการสอบราคาจะตอ๎งทําสัญญาจ๎างตามแบบสญัญาดังระบุในข๎อ  ๑.๓  กับเทศบาล
ตําบลบ๎านใหมํ  ภายใน  2 วัน  นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎ง  และจะต๎องวางหลกัประกันสัญญาเป็นจํานวนเงิน
เทํากับร๎อยละห๎า ของราคาคําจ๎างที่สอบราคาได๎ใหเ๎ทศบาลตําบลบ๎านใหมํยึดถือไว๎ในขณะทําสัญญาโดยใช๎
หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด  ดังตํอไปนี ้
  ๖.๑  เงินสด 
  ๖.๒ เช็ดที่ธนาคารสัง่จํายให๎แกํเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  โดยเป็นเช็คลงวันที่ทีส่ําคัญหรือกํอน
หน๎านั้นไมํเกิน  ๓  วันทําการของทางราชการ 
  ๖.๓ หนังสอืคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนงัสอืคํ้าประกันดังระบุในข๎อ  
๑.๔   
  ๖.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
  ๖.๕ หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได๎รบัอนญุาตใหป๎ระกอบกจิการเงินลงทุน  เพื่อ
การพาณิชย๑และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหํงประเทศไทยได๎แจ๎งเวียนให๎สํวนราชการตํางๆ  ทราบแล๎ว  โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามตัวอยํางหนงัสอืคํ้า
ประกันของธนาคารตามที่คณะกรรมการวําด๎วยการพัสดกุําหนด (การใช๎หลกัประกันตามข๎อนี้ใช๎เฉพาะสญัญาจ๎าง
กํอสร๎างทีม่ีวงเงินไมํเกิน ๑๐ ล๎านบาท) 
 หลักประกันน้ีจะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน  ๑๕  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา 
(ผู๎รบัจ๎าง)พ๎นจากข๎อผูกพันตามสัญญาจ๎างแล๎ว 
 ๗.   ค่าจ้างและการจา่ยเงิน   
                       เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  จะจํายเงินคําจา๎ง  โดยแบํงออกเป็น 11  งวด   ดังนี้ 
  งวดที่ 1 เมือ่ผูร๎ับจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว เดือน
พฤศจิกายน  2559  (ทุกวันทําการ)  
  งวดที่  2 เมื่อผูร๎บัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
ธันวาคม  2559  (ทุกวันทําการ)  
  งวดที่  3 เมื่อผูร๎บัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
มกราคม  2560 (ทุกวันทําการ)  
  งวดที่  4 เมื่อผูร๎บัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
กุมภาพันธ๑  2560  (ทุกวันทําการ)  

/ งวดที่  5… 
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       งวดที่  5 เมื่อผู๎รบัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
มีนาคม  2560  (ทุกวันทําการ)  
       งวดที่ 6 เมื่อผูร๎ับจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
พฤษภาคม 2560  (ทุกวันทําการ) 
       งวดที่ 7 เมื่อผู๎รับจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสํงมอบเรียบรอ๎ยแล๎ว  เดือน 
มิถุนายน  2560  (ทุกวันทําการ) 
  งวดที่  8 เมื่อผูร๎บัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
กรกฎาคม  2560 (ทุกวันทําการ) 
      งวดที่  9 เมื่อผู๎รบัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสํงมอบเรียบรอ๎ยแล๎ว  เดือน 
สิงหาคม  2560 (ทุกวันทําการ) 
  งวดที่  10เมือ่ผูร๎ับจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
กันยายน  2560  (ทุกวันทําการ) 
  งวดที่  11 เมื่อผู๎รบัจ๎างได๎ดําเนินการจัดทําอาหารกลางวันและสงํมอบเรียบร๎อยแล๎ว  เดือน 
ตุลาคม  2560    
 
       โดยผู๎รับจ๎างจะตอ๎งสํงมอบงานจ๎าง  ภายในวันสุดท๎ายของเดือนนั้นที่มีการเรียนการสอน 

                 ๘.  อัตราค่าปรับ 
  คําปรับตามแบบสัญญาจ๎างจะกําหนดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐  ของค่าจ้างตามสัญญาตํอวัน 

 ๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
  ผู๎ชนะการสอบราคาซึง่ได๎ทําข๎อตกลงเป็นหนงัสือ  หรือทําสัญญาจ๎างตามแบบดงัระบุในข๎อ  
๑.๓  แล๎วแตํกรณี จะต๎องรบัประกันความชํารุดบกพรอํงของงานจ๎างทีจ่ะเกิดข้ึน  โดยผู๎รบัจ๎างต๎องรีบจัดการแก๎ไข
ความบกพรํองใหม๎ีสภาพดีตามทีเ่ทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ไดแ๎จ๎งความบกพรํอง 

 ๑๐. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
  ๑๐.๑   เงินคําจ๎างสําหรบังานจ๎างครัง้นี้ ได๎มาจากเงินตามเทศบัญญัตงิบประมาณรายจําย  
ประจําปี พ.ศ.  2560      การลงนามในสัญญาจะกระทําได๎ตํอเมื่อเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ได๎รับอนมุัติเงินคําจ๎าง
เหมาจัดทําอาหารกลางวัน ตามเทศบัญญัติงบประมาณรายจําย  ประจําปี พ.ศ.  2560   แล๎วเทํานั้น 
                          ๑๐.๒ เมื่อเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ ไดคั๎ดเลือกผู๎เสนอราคารายใดใหเ๎ป็นผู๎รบัจ๎างและได๎ตกลง
จ๎างตามสอบราคาจ๎างแล๎ว  ถ๎าผู๎รับจ๎างจะต๎องสั่งหรอืนําสิง่ของมาเพื่องานจ๎างดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ  และ 
ของนั้นต๎องนําเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางทีม่ีเรือไทยเดินอยูํ  และสามารถใหบ๎รกิารรับขนได๎ตามที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด  ผู๎เสนอราคา  ซึ่งเป็นผูร๎ับจ๎างจะต๎องปฏิบัติตามกฏหมายวํา
ด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

(๑) แจ๎งการสัง่หรือนําสิง่ของดงักลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอสํานักงานคณะกรรมการ
สํงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  ๗  วัน  นับถัดจากวันที่ผู๎รบัจ๎างสั่งซื้อของจาก
ตํางประเทศ  เว๎นแตํเป็นของที่รฐัมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎
บรรทุกโดยเรอือื่นได๎ 

/ (๒)   จัดการ… 
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  (๒)   จัดการให๎สิง่ของดงักลําวบรรทุกโดยเรอืไทย  หรือเรอืที่มีสทิธิเชํนเดียวกับเรอืไทยจาก
ตํางประเทศมายังประเทศไทยเว๎นแตํจะไดร๎ับอนญุาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงํเสรมิการพาณิชยนาวีให๎
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นทีม่ิใชํเรอืไทย  ซึ่งจะต๎องไดร๎ับอนุญาตเชํนน้ันกํอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเป็นของ
ที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นใหบ๎รรทกุโดยเรอือื่น 

(๓) ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม  (1)  หรือ  (2)  ผู๎รบัจ๎างจะตอ๎งรับผดิตามกฏหมายวําด๎วยการ 
สํงเสริมการพาณิชยนาวี 

(๔) ผู๎เสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลบ๎านใหมํได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปทาํสัญญาหรอืข๎อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดระบุในข๎อ  ๖  เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ อาจพิจารณาเรียกรอ๎งให๎ชดใช๎ความ
เสียหาย  (ถ๎ามี)  รวมทั้งจะพิจารณาใหเ๎ป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

๑๐.๓   เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ สงวนสิทธิทีจ่ะแก๎ไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรือข๎อกําหนดในแบบ 
สัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรอืสํานักงานอัยการสงูสุด  (ถ๎ามี) 

                  ๑1. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
  ในระหวํางระยะเวลาการกอํสร๎างผู๎รบัจ๎างพึงปฏิบัติการหลกัเกณฑ๑ทีก่ฎหมายและระเบียบได๎
กําหนดไว๎โดยเครํงครัด 
 

                     เทศบาลตําบลบ๎านใหม ํ
 
 
 

                    (  นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์  )      
                    รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน                                                              

                                       นายกเทศมนตรีตําบลบ๎านใหม ํ
                                                    วันที่   21   เดือน   ตุลาคม   พ.ศ.   ๒๕59 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ราคากลาง  และรายละเอียดและเง่ือนไขของผู้เสนอราคา(เพ่ิมเติม) 

แนบท้ายประกาศสอบราคาและเอกสารสอบราคาจ้างเลขท่ี  2/2560 
 

         1.  ราคากลาง (ราคากลางอ๎างองิ)  ราคากลางตํอหวั  20.00  บาท 
         2.  ผู๎เสนอราคาต๎อง จัดทําอาหารใหก๎ับเด็กเล็กในศูนย๑พัฒนาเด็กเลก็ของเทศบาลตําบลบ๎านใหมํ 
จํานวน 119   คน  โดยกําหนดราคากลางรายหัวที่ 20 บาท ตํอเด็ก 1 คน 
         3.  โครงการจัดทําอาหารกลางวัน  (รายการอาหารกลางวัน ให๎จัดทําตามรายการ(เมน)ู แนบท๎าย นี้  ซึ่งผู๎
เสนอราคาอาจมีการสลบัเปลี่ยนแปลงวันเวลาการสํงมอบไดต๎ามสมควร  และปรบัรายการอาหารได๎ตามความ
เหมาะสม  ซึ่งไมํด๎อยไปกวํารายการอาหารเดิมที่กําหนดไว๎)  ประกอบด๎วย 
              3.1  อาหารกลางวัน  ต๎องมปีริมาณที่เหมาะสม  มีคุณภาพและสารอาหารครบทั้ง  5  หมูํ  ไมํมีสาร
ปรุงแตงํ เชํน สี่ผสมอาหาร ผงชูรส สารกันบูด ของหมักดอง เป็นต๎น และไมํเป็นอาหารรสจัด   ซึ่งประกอบด๎วย
รายการอาหารไมํต่ํากวํา  2  รายการ 
         4.  ผู๎เสนอราคาต๎องดําเนินการจัดสํงอาหาร  รายวัน (วันทําการ)  ดังนี้ 
              4.1  อาหารกลางวัน (สํงมอบตั้งแตํเวลา  10.00-10.30 น.) จํานวน  1  มื้อ  
โดยเริ่มดําเนินการในวันทําการ  ตั้งแตํเดือน พฤศจิกายน  2559  ถึงเดือน ตุลาคม  2560  รวมระยะเวลา  11  
เดอืน  (ไมํน๎อยกวํา  209  วันทําการ) 
         5.  ผู๎เสนอราคาจะต๎องมีสถานทีจ่ัดเก็บอาหาร  สถานที่ปรงุอาหาร  หรือแหลงํซื้อวัตถุดิบในการผลิต
อาหารที่ได๎มาตรฐาน  ถูกหลกัสุขลักษณะ  ไมํนําวัตถุดิบค๎างคืนบูดเนํามาประกอบอาหารให๎เด็กรับประทาน 
         6.  ผู๎เสนอราคาจะต๎องแตงํกายเหมาะสม เชํน เรื่องความปลอดภัย ของอาหารและอนามัยสํวนตัว   วิธี
ปฏิบัติเรื่องอนามัยสํวนตัวข้ันพื้นฐานได๎แกํ ล๎างมอืใหส๎ะอาดและเช็ดมือให๎แหง๎ กํอนจบัต๎องอาหาร และหลังจาก
เข๎าห๎องน้ํา สั่งน้ํามูก จาม หรือไอ สวมเสื้อคลุมทีส่ะอาดเวลาจับต๎องอาหาร ถ๎าผมยาวให๎มัดไว๎ด๎านหลังและสวม
หมวกป้องกันสิ่งสกปรกตกลงสูํอาหาร 
         7.  ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอแผนงานการปฏิบัติงานในแตํละเดือน ให๎กบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ ที่
เทศบาลตําบลบ๎านใหมํ  กําหนด  ภายในเช๎าวันจันทร๑แรกของแตํละเดือน   โดยในแผนการปฏิบัติงานดังกลําว
อยํางน๎อยจะต๎องมรีายละเอียดดงัตํอไปนี ้
                       1)  ตารางเวลาการปฏิบัตงิานประจําเดอืน 
   2)  รายการอาหารที่จะจัดสงํในแตํละวัน 
         8.  ผู๎เสนอราคาต๎องมีสุขภาพแข็งแรงสมบรูณ๑ และมีใบรบัรองแพทย๑ 
 
                                                              ประธาน ฯ 
                   ( นางเดือนนภา  ปรีชายยาน)    

                                                 กรรมการ ฯ             กรรมการ ฯ 
               (  นางสกุล  หาญพนม  )                                  ( นางสิรริัตน๑  โพธ์ิเจริญ  )         
  
                                                    ( นางสายเรียม  เดโชสินสวัสดิ์ ) 
     รองนากยกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 
                                                     นายกเทศมนตรีตําบลบ๎านใหมํ     
 
 
 



 
 

 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม ่

ประจ าเดือน  พฤศจิกายน   ๒๕๕๙ 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
อังคารที ่ 1 ข๎าว, หมูผัดซอสมะเขือเทศ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 2 สุกี้น้ําทะเล ขนมตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที ่ 3 ข๎าวผัดอเมริกัน (น้ําซปุ) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 4 ข๎าวเหนียวหมูทอด  ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 7 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 8 ข๎าว ต๎มยําปลาใสํเห็ดเข็มทอง ผลไม ๎
พุธที่ 9 ก๏วยเตี๋ยวหมูตุ๐น กล๎วยเช่ือม 
พฤหัสบดีที่  10 ข๎าว, แกงเขียวหวาน ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  11 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 14 ข๎าว, แกงจืดเต๎าหูห๎มสูับ ผลไม ๎

อังคารที ่ 15 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎

พุธที่ 16 สุกี้รวมมิตร บวดเผือก 
พฤหัสบดีที่  17 ข๎าว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  18 ข๎าวเหนียวหมูทอด ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 21 ข๎าว, แกงจืดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
อังคารที ่ 22 ข๎าว, ผัดผักรวมมิตร ผลไม ๎
พุธที่ 23 บะหมี่เกี๊ยว ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  24 ข๎าว, ต๎มยํารวมมิตร ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  25 สปาเก็ตต้ีไก ํ ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 28 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 29 บะหมี่เกี๊ยว ผลไม ๎
พุธที่ 30 ข๎าว, ต๎มยํารวมมิตร สังขยาไขํ 

         หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเล็ก 
              ๒. อาหารที่เป็นผลไม๎พร๎อมปลอกเปลอืกทุกครั้ง  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  ธันวาคม   ๒๕๕๙ 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
พฤหัสบดีที ่ 1 ข๎าว, แกงพะโล๎(เลอืด/หม)ู ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 2 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
อังคารที ่ 6 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
พุธที่ 7 ก๐วยเตี๋ยวหมูเส๎นใหญ ํ สาคูถ่ัวดํา 
พฤหัสบดีที่  8 ข๎าว, แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  9 ข๎าวต๎มรวมมิตรทะเล ผลไม ๎
อังคารที ่ 13 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎

พุธที่ 14 สุกี้รวมมิตรทะเล เต๎าฮวยนมสด 
พฤหัสบดีที่  15 ข๎าว, ผัดผักรวมมิตร ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  16 ข๎าวเหนียวไกํทอด(ไกํช้ิน) ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 19 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว+ไกสํับ+แครอท ผลไม ๎
อังคารที ่ 20 ข๎าว, แกงพะโลห๎ม ู ผลไม ๎
พุธที่ 21 ข๎าวมันไกํ (น้ําซุป) ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  22 ข๎าว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  23 ข๎าวเหนียวหมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที่  26 ข๎าว, แกงจืดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
อังคารที ่ 27 ข๎าว, แกงจืดสาหรํายหมูสบั ผลไม ๎
พุธที่ ๒8 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) กล๎วยบวชชี 
พฤหัสบดีที ่ 29 กระเพาะปลา ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 30 ข๎าว, ต๎มยําไกํใสํเห็ด ผลไม ๎

 

          ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  มกราคม   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
อังคารที ่ 3 ข๎าว, แกงจืดเต๎าหูห๎มสูับ ผลไม ๎
พุธที่ 4 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) บวชเผือก 
พฤหัสบดีที ่ 5 สุกี้รวมมิตรทะเล ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 6 ข๎าวเหนียวไกํทอด(ไกํช้ิน) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 9 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 10 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
พุธที่ 11 ก๐วยเตี๋ยวหมูเส๎นใหญ ํ ขนมเต๎าสํวน 
พฤหัสบดีที่  12 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  13 ข๎าวต๎มรวมมิตรทะเล ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 16 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎

อังคารที ่ 17 ข๎าว, บีลัคกี้หมูยอทอด (น้ําซปุ) ผลไม ๎

พุธที่ 18 ก๏วยจั๊บเส๎นใหญ ํ ฟักทองแกงบวช 
พฤหัสบดีที่  19 ข๎าว, แกงพะโล๎(เลอืด/หม)ู ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  20 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 23 ข๎าว, แกงจืดตําลึงใสํเต๎าหู๎ หมสูับ ผลไม ๎
อังคารที ่ 24 หมูทอดกระเทียมพรกิไทย (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 25 ข๎าวหมูแดง (น้ําซุป) เต๎าฮวยนมสด 
พฤหัสบดีที่  26 ข๎าว, ไขํยัดไส๎ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  27 ข๎าว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎
จันทร๑ที่  30 ข๎าว, แกงจืดฟักเขียวใสหํมูใสลํูกช้ิน ผลไม ๎
อังคารที่  31 ข๎าว, ไขํตุ๐นรวมมิตร  (น้ําซุป) ผลไม ๎

 

          ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
๑. อาหารทีเ่ป็นผลไม๎พรอ๎มปลอกเปลือกทุกครั้ง  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



  
 
 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  กุมภาพันธ์   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
พุธที่ 1 ข๎าว, แกงจืดตําลึงเต๎าหูห๎มูสบั ขนมตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที ่ 2 ข๎าว, หมูกรอบ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 3 ข๎าวต๎มปลาทรงเครื่อง ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 6 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 7 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 8 ราดหน๎าทะเลเส๎นใหญ ํ ขนมกล๎วยบวชชี 
พฤหัสบดีที่  9 ข๎าว, ผัดบล็อกโคลี่หมูสบั ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  10 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 14 ข๎าว, ต๎มยําไกํ (เห็ดเข็มทอง) ผลไม ๎

พุธที่ 15 กระเพาะปลา เต๎าสํวน 
พฤหัสบดีที่  16 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  17 ข๎าว,หมูทอดกระเทียม ผลไม ๎

จันทร๑ที ่ 20 ข๎าว, แกงจืดไขํน้ํา ผลไม ๎
อังคารที ่ 21 ข๎าว, ผัดบีลักกีห้มูยอทอด (น้ําซปุ) ผลไม ๎
พุธที่ 22 บะหมี่เกี๊ยว ลูกชุบ 
พฤหัสบดีที่  23 ข๎าว, พะโล๎ไขํ, นํองไกํ ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  24 ข๎าว,กระเพราทะเล ผลไม ๎
จันทร๑ที่  27 ข๎าว, แกงจืดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
อังคารที ่ 28 ข๎าว, ผัดผักรวมมิตร ผลไม ๎

  

        ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเล็ก 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  มีนาคม   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
พุธที่ 1 ราดหน๎าหมูปูอัด ขนมสังขยาฟักทอง 
พฤหัสบดีที่  2 ข๎าว, ผัดกระเพราหมูจืด ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  3 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 6 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎

อังคารที ่ 7 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎

พุธที่ 8 ก๐วยเตี๋ยวหมูเส๎นใหญ ํ ขนมหม๎อแกงไขํ 
พฤหัสบดีที่  9 ข๎าว, แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  10 ข๎าวต๎มรวมมิตร ผลไม ๎

จันทร๑ที่  13 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 14 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 15 ราดหน๎าทะเล บวชเผือก 
พฤหัสบดีที่  16 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  17 ข๎าว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้ําข๎น ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 20 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎

อังคารที ่ 21 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎

พุธที่ 22 กระเพราะปลา ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  23 ข๎าว, แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย ผลไม ๎

ศุกร๑ที่  24 ข๎าวตม๎รวมมิตร ผลไม ๎

จันทร๑ที่  27 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 28 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 29 สปาเก็ตต้ีทะเล ตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที่  30 ข๎าว, ผัดผักรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  31 ข๎าว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้ําข๎น ผลไม ๎

 

        ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเล็ก 
๒. อาหารทีเ่ป็นผลไม๎พรอ๎มปลอกเปลือกทุกครั้ง  

 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  พฤษภาคม   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
อังคารที ่ 16 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
พุธที่ 17 ก๐วยเตี๋ยวหมู ลูกช้ิน เส๎นใหญ ํ ขนมกล๎วยบวชชี 
พฤหัสบดีที่  18 ข๎าว, ผัดเปรี้ยวหวานหม ู ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  19 ข๎าวเหนียวหมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที่  22 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 23 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 24 ราดหน๎าหมูปูอัด เฉาก๏วย 
พฤหัสบดีที่  25 ข๎าว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  26 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที่  29 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 30 ข๎าวคลุกกะป ิ ผลไม ๎
พุธที่ 31 มักกะโรน ี แกงบวชฟักทอง 

 

***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  มิถุนายน   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
พฤหัสบดีที ่ 1 ข๎าวหมูแดง (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 2 ข๎าว, ปลาทอด ๓ รส ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 5 ข๎าว, แกงจืดผักรวมลกูช้ินหม ู ผลไม ๎
อังคารที ่ 6 ข๎าว, ผัดเห็ด ๓ อยํางใสหํมูสบั ผลไม ๎
พุธที่ 7 ก๐วยเตี๋ยวเส๎นเล็กน้ําไกํตุ๐น ขนมหม๎อแกงไขํ 
พฤหัสบดีที่  8 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  9 ข๎าวผัดสามสบีลีัคกี้ (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 12 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 13 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 14 ราดหน๎าทะเลเส๎นใหญ ํ ขนมกล๎วยบวชชี 
พฤหัสบดีที่  15 ข๎าว, ผัดบล็อกโคลี่หมูสบั ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  16 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดไส ๎ ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 19 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 20 ข๎าว ต๎มยําปลาใสํเห็ดเข็มทอง ผลไม ๎
พุธที่ 21 ก๐วยเตี๋ยวหมูตุ๐น เผือกเช่ือม 
พฤหัสบดีที่  22 ข๎าว, แกงเขียวหวาน ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  23 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 26 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 27 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 28 สปาเก็ตต้ีทะเล ตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที่  29 ข๎าว, ผัดผักรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  30 ข๎าว,แกงสับปะรดหมเูด๎ง ผลไม ๎

 

***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 

 

 

 

 



 

 
รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  กรกฎาคม   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
จันทร๑ที่  3 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 4 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 5 ราดหน๎าหมูปูอัด เปียกลูกเดือย 
พฤหัสบดีที่  6 ข๎าว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  7 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
อังคารที ่ ๑๑ ข๎าวหมูแดง, (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 12 ผัดหมีซ่ั่วหมสูับ กล๎วยบวชชี 
พฤหัสบดีที่  13 ข๎าวต๎มปลา ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  14 ข๎าว,คะน๎าปลากระป๋อง ผลไม ๎
จันทร๑ที่  17 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 18 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 19 สปาเก็ตต้ีทะเล ตะโก๎เผือก 
พฤหัสบดีที่  20 ข๎าว, ผัดผักรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  21 ข๎าว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้ําข๎น ผลไม ๎
จันทร๑ที่  24 แกงจืดตําลึงหมูสบั ผลไม ๎
อังคารที ่ 25 ข๎าว,ไขํลูกเขย ผลไม ๎
พุธที่ 26 สุกี้ทะเล ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  27 ข๎าว,ปลา3รส ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  28 ข๎าว,หมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 31 แกงจืดสาหรํายเต๎าหูห๎มสูับ ผลไม ๎

 

          ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  สิงหาคม   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
อังคารที ่ 1 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
พุธที่ 2 ก๐วยเตี๋ยวหมู ลูกช้ิน เส๎นใหญ ํ ขนมกล๎วยบวชชี 
พฤหัสบดีที่  3 ข๎าว, แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  4 ข๎าว,หมูยอทอด บลีักกี้ (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที่  7 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 8 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 9 ราดหน๎าเส๎นใหญํหมูปูอัด ตะโก ๎
พฤหัสบดทีี่  10 ข๎าว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  11 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
อังคารที ่ 15 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 16 สปาเก็ตต้ีทะเล ว๎ุนมะพร๎าว 
พฤหัสบดีที่  17 ข๎าว, ผัดผักรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  18 ข๎าว,แกงสับปะรดหมเูด๎ง ผลไม ๎
จันทร๑ที่  21 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
อังคารที ่ 22 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 23 ราดหน๎าหมูปูอัด เฉาก๏วย 
พฤหัสบดีที่  24 ข๎าว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
ศุกร๑ที่  25 ข๎าวผัดรวมมิตร (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที่  28 ข๎าว, แกงจืดแตงกวายัดใส ๎ ผลไม ๎
อังคารที ่ 29 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่ 30 ราดหน๎าทะเลเส๎นใหญ ํ ข๎าวเหนียวถ่ัวดํา 
พฤหัสบดีที่  31 ข๎าว, ผัดบล็อกโคลี่หมูสบั ผลไม ๎

 

***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 

 

 

 

 



 

 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  กันยายน   ๒๕60 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
ศุกร๑ที ่ 1 ข๎าว, ผัดว๎ุนเส๎น ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 4 ก๐วยเตี๋ยวหมู ลูกช้ิน เส๎นใหญ ํ ขนมกล๎วยบวชชี 
อังคารที่  5 ข๎าว, แกงเขียวหวานลูกช้ินปลากราย ผลไม ๎
พุธที่  6 ราดหน๎าเส๎นใหญํหมูปูอัด ตะโก ๎
พฤหัสบดีที่  7 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาว ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 8 ข๎าวขาหมู (น้ําซุป) ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 11 ราดหน๎าหมูปูอัด ผลไม ๎
อังคารที่  12 ข๎าว, แกงพะโล๎นํองไกํตุ๐น ผลไม ๎
พุธที่  13 เส๎นใหญํผัดซีอิ้วทะเล หม๎อแกงไขํ 
พฤหัสบดีที่  14 ข๎าว,ปลา3รส ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 15 ข๎าว,หมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 18 แกงจืดสาหรํายเต๎าหูห๎มสูับ ผลไม ๎
อังคารที่  19 ข๎าว, ผัดเห็ด ๓ อยํางใสหํมูสบั ผลไม ๎
พุธที่  20 ก๐วยเตี๋ยวเส๎นเล็กน้ําไกํตุ๐น เฉาก๏วย 
พฤหัสบดีที่  21 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 22 ข๎าวเหนียวหมูทอด ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ 25 ข๎าว, แกงจืดผักกาดขาวเต๎าหู๎หมสูบั ผลไม ๎
อังคารที่  26 ข๎าว, ไขํเจียวหมูสับ (น้ําซุป) ผลไม ๎
พุธที่  27 สปาเก็ตต้ีทะเล ทับทิมกรอบ 
พฤหัสบดีที่  28 ข๎าว, ผัดผักรวม ผลไม ๎
ศุกร๑ที ่ 29 ข๎าว, ต๎มยําทะเลรวมมิตรน้ําข๎น ผลไม ๎

 

          ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                  ๒. อาหารที่เป็นผลไมพ๎ร๎อมปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

รายการอาหาร ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๐ 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

ประจ าเดือน  ตุลาคม  ๒๕๖๐ 
 

วัน รายการอาหารกลางวัน 
จันทร๑ที ่ ๒ ข๎าว, ต๎มยํารวมมิตรทะเล ผลไม ๎
อังคารที ่ 3 ข๎าว, แกงจืดฟักหมูสบั ผลไม ๎
พุธที่ 4 ข๎าว, พะโล๎ไขํใสํหม ู ผลไม ๎
พฤหัสบดีที ่ 5 ก๏วยจั๊บน้ําใส ขนมกล๎วยบวชชี 
ศุกร๑ที ่ 6 ข๎าว, ไขํตุ๐นรวมมิตร ผลไม ๎
จันทร๑ที ่ ๙ นักเก็ตไกํ เฟรนฟราย ผลไม ๎
อังคาร 10 ข๎าว, ตุ๐นยาจีนกระดูกอํอนหม ู ผลไม ๎

 

            ***หมายเหต:ุ  ๑. อาหารเป็นช้ินเลก็ 
                    ๒. อาหารที่เป็นผลไม๎พรอ๎มปลอกเปลือกทุกครัง้  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


