
 
ประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง 

 เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดท าอาหารกลางวัน ปีการศึกษา 1/2558 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

……………………………………. 
  ด้วยเทศบาลต าบลหลักช้าง  มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างเหมาบริการในการจัดท าอาหารกลางวันให้กับ   
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหลักช้าง จ านวนเด็ก 129 คน เป็นเวลา 96 วันท าการ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ประกาศ)  ราคากลางจ านวนเงิน 247,680.- บาท (สองแสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยแปดสิบบาทถ้วน) 
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี ้
                   1. เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว 

2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร ราชการส่วน 
ท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
              3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอ
ราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน    

4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคา ให้แก่เทศบาลต าบล
หลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาคร้ังนี้   

5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ (เฉพาะ 2 ล้านบาท) 

6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ (e-Government 
Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8.คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละคร้ัง ซึ่งมีมูลค่าไมเ่กินสามหมื่นบาทคู่สัญญา
อาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (เฉพาะ 2 ล้านบาท) 

  ก าหนดยื่นซองสอบราคาในระหว่างวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม       
พ.ศ.2558 โดยในวันที่ 24-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 และวันที่ 7-11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ให้ยื่นเอกสาร           
ที่ส านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30น.ถึง เวลา 16.00น.            
ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง (ห้องศูนย์รวมข้อมูล
ข่าวสารการจดัซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) ชั้น 2 ระหว่างเวลา 08.30น. 
ถึง เวลา 16.30 น. และก าหนดเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ตั้งแต่เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

  ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา ได้ที่กองคลังเทศบาลต าบลหลักช้าง ระหว่างวันที่ 24 เดือนเมษายน 
พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ระหว่างเวลา 08.30 น.ถึง เวลา 16.00น. หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข 02-402-8478  หรือ 0-899-734-990 ในวันและเวลาราชการ  หรือที่เว็ปไซต์ www.gprocurement.go.th  
ของกรมบัญชีกลาง และเว็บไซต์www.lakchang.go.th ของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

   ประกาศ  ณ  วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 

                                                                 

     
( นายชินวรณ์ วิเชียร ) 

นายกเทศมนตรีต าบลหลักช้าง 
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เอกสารสอบราคาจ้าง เลขที่  15/2558 

การจ้างเหมาท าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหลักช้าง 
ตามประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  ลงวันที่ 24 เมษายน พ.ศ.2558 

...................................................... 
   เทศบาลต าบลหลักช้างหลักช้าง  ต่อไปนี้เรียกว่า  “เทศบาลต าบลหลักช้าง”   มีความประสงค์จะสอบ
ราคาจ้างเหมาในการจัดท าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหลักช้าง จ านวนเด็ก 129 คน     
รวมเวลา 96 วันท าการ โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ 14 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ถึงวันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558  
(รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ)  โดยมีข้อแนะน าและข้อก าหนดดังต่อไปนี้ 

1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 
1.1 แบบรูปรายละเอียด 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3 แบบสัญญาจ้าง 
1.4 แบบหนังสือค้ าประกัน  (หลักประกันสัญญา) 

2.   คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
              2.1 เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ผู้มีอาชีพรับจ้างที่สอบราคาจ้างเหมาดังกล่าว 

2.2 ไม่เป็นผู้ที่ถูกแจ้งเวียนชื่อเป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยการบริหาร 
ราชการส่วนท้องถิ่น  ในขณะที่ยื่นซองสอบราคา 
              2.3 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิหรือความคุ้มครอง ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมรับขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ 
ผู้เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น    

2.4 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์หรือมีส่วนได้เสียร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนที่เข้าเสนอราคา ให้แก่
เทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระท าอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาครั้งนี้   

2.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ (เฉพาะ 2 ล้านบาท) 

2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ต้องลงทะเบียนในระบบ (e-
Government Procurement: e-GP) อิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

8.คู่สัญญาต้องจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท
คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ (เฉพาะ 2 ล้านบาท) 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร้อมกับซองสอบราคา ดังนี้ 

3.1 ส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท และส าเนาใบทะเบียนภาษี 
มูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี)  ส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง  

3.2 หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบ 
อ านาจให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 

3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับซองสอบราคา 
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4.  การยื่นซองสอบราคา 
4.1 ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบที่ก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้โดยไม่มี 

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน  ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจนจ านวนเงินที่
เสนอจะต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการ  ขูด  ลบ  หรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม   แก้ไข 
เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคา  พร้อมประทับตรา (ถ้ามี)  ก ากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
  ราคาที่เสนอ จะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า  30วัน นับแต่วันเปิดซองสอบราคา   
โดยภายในก าหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้   และจะถอนการเสนอราคามิได้ 

4.2 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญาแบบรูปและรายละเอียด 
ฯลฯให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียก่อนที่จะยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

4.3 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซอง ถึง 
ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา โดยระบุที่หน้าซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาเลขท่ี 15 
/2558” โดยยื่นโดยตรงต่อเทศบาลต าบลหลักช้าง วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  ถึงวันที่ 11 เดือนพฤษภาคม       
พ.ศ.2558 โดยในวันที่ 24-30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  และวันที่ 7-11 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558 ให้ยื่น
เอกสาร ทีส่ านักงานเทศบาลต าบลหลักช้าง อ าเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหว่างเวลา 08.30น.ถึง เวลา 
16.00น. ในวันและเวลาราชการ และในวันที่ 6 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2558  ยื่นเอกสาร ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง 
(ห้องศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อหรือจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับอ าเภอ ณ ที่ว่าการอ าเภอช้างกลาง) 
ชั้น 2 ระหว่างเวลา 08.30น. ถึง เวลา 16.30 น. 

เมื่อพ้นก าหนดยื่นซองสอบราคาแล้วจะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการ 
เปิดซองสอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่ 12 เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2558 ระหว่างเวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้เทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณาตัดสินด้วยราคารวม 

   5.2 หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา 
ไมถู่กต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ 4 แล้ว คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือที่ผิดแผกไปจาก
เงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญทั้งนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเทศบาล
ต าบลหลักช้างเท่านั้น 

5.3 เทศบาลต าบลหลักช้างสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มี 
การผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน 
การรับเอกสารสอบราคาของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

(2) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่ง 
อย่างใด  หรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 

(3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็น 
สาระส าคัญหรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 

(4) ราคาที่เสนอมีการขูด  ลบ  ตก  เติม  แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลง 
ลายมือชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับไว้ 

5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการท าสัญญา  คณะกรรมการเปิดซองสอบ 
ราคาหรือเทศบาลต าบลหลักช้างมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริงสภาพฐานะหรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดที่เกี่ยวข้องกับผู้
เสนอราคาได้ เทศบาลต าบลหลักช้างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาหรือไม่ท าสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
 
             /5.5 เทศบาลต าบลหลักช้าง 
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5.5 เทศบาลต าบลหลักช้างทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด  หรือราคาหนึ่ง 

ราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกจ้างในจ านวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด
หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไม่พิจารณาจัดจ้างเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการ
เป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของเทศบาลต าบลหลักช้างเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้
รวมทั้งเทศบาลต าบลหลักช้างจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่
เชื่อได้ว่าการเสนอราคากระท าไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ าสุดเสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจด าเนินงานตามสัญญาได้   
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา  หรือเทศบาลต าบลหลักช้างจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้ 
เชื่อได้ว่าผู้เสนอราคาสามารถด าเนินงานตามสอบราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบล
หลักช้างมีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

6.   การท าสัญญาจ้าง 
ผู้ชนะการสอบราคาจะต้องท าสัญญาจ้างตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ 1.3 กับเทศบาลต าบลหลักช้าง 

ภายใน…7…วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละห้า  ของราคา
ค่าจ้างท่ีสอบราคาได้ ให้เทศบาลต าบลหลักช้างยึดถือ ไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 

6.1 เงินสด 
6.2 เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่เทศบาลต าบลหลักช้างโดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ท า 

สัญญาหรือก่อน หน้านั้น ไม่เกิน 3 วันท าการของทางราชการ 
6.3 หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบหนังสือค้ าประกันดัง 

ระบุในข้อ 6 
6.4 พันธบัตรรัฐบาลไทย 
6.5 หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุน 

เพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุน 
ที่ธนาคารแห่ง  ประเทศไทยได้แจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ  ทราบแล้วโดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกัน
ของ  ธนาคารตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด   
  หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน  15 วัน นบัถัดจากวันที่ผู้ชนะการสอบราคา (ผู้รับจ้าง) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว 

7. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน (สัญญาเป็นราคาเหมารวม) 
การจ่ายเงินจะจ่ายเป็นงวด ๆ ละ  10 วันท าการ  ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน 

ประกอบอาหารให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามรายการที่ก าหนด ของแต่ละวัน จนครบ 10 วันท าการ และทาง
คณะกรรมการได้ตรวจรับเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 

8. อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้างจะก าหนดในอัตราร้อยละ  0.10 ของค่าจ้างตามสัญญาต่อวัน 

9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ 
9.1  เงินค่าจ้างส าหรับงานจ้างครั้งนี้  ได้มาจากเงินงบประมาณ  เงินรายจ่ายข้อบัญญัติ 

งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2558  
  9.2  ผู้เสนอราคาซึ่งเทศบาลต าบลหลักช้างได้คัดเลือกแล้วไม่ไปท าสัญญาหรือ 

ข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการก าหนดดังระบุไว้ในข้อ 6 เทศบาลต าบลหลักช้างอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ค่าเสียหาย (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 
 
         /9.3 เทศบาลต าบลหลักช้าง.... 
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9.3 เทศบาลต าบลหลักช้างสงวนสิทธิที่จะแก้ไข เพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข้อก าหนดใน 
แบบสัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของอัยการจังหวัดหรือส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
 

 
เทศบาลต าบลหลักช้าง 

วันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศสอบราคาจ้าง เลขที่  15/2558 
การจ้างเหมาท าอาหารกลางวันให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของเทศบาลต าบลหลักช้าง 

ตามประกาศเทศบาลต าบลหลักช้าง  ลงวันที่ 24 เดือนเมษายน พ.ศ.2558 
 

รายการอาหารกลางวัน ในแต่ละวัน 
ล าดับที่ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ 

1 ไข่พะโล้  
ผลไม ้

ก๋วยเตี๋ยวน้ า มันต้ม
น้ าตาล 

ข้าวต้มหม/ูไก/่กุ้ง 
สาคูเปียก 

ปลาทอด/หมูทอด 
มันเทศแกงบวด 

ผัดกระเพราหมู/
ไก่ เต้าส่วน 

 
2 ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ 

กล้วยบวดช ี
ข้าวผัดหมู/ไก/่กุ้ง   
ถั่วเขียวต้มน้ าตาล 

ต้มเลือดหมู 
ลอดช่องน้ ากะทิ 

ข้ามต้มหมู/ไก/่กุ้ง 
เฉาก๊วย 

ต้มข่าไก่ 
ผลไม้ 

 
3 ข้าวมันไก่ 

ฟักทองแกงบวด 
ข้ามต้มหม/ูไก/่กุ้ง 

ผลไม ้
แตงกวาผัดไข่ 

มันเทศแกงบวด 
ข้าวหมูแดง 
กล้วยบวดช ี

ข้าวต้มปลา/กุ้ง 
สาคูเปียก 

 
4 ข้าวผัดหมู/ไก/่กุ้ง 

รวมมิตร 
ต้มจืดหัวผักกาดหมู 

ผลไม ้
ผัดกระเพราหมู/ไก่ 

เต้าส่วน 
ข้าวต้มเครื่อง 

ขนมปัง 
ไข่พะโล้ 

ลอดช่องน้ ากะทิ 
 

5 ก๋วยเตี๋ยวราดหน้า 
สาคูเปียก 

ข้าวมันไก่ 
เต้าส่วน 

ต้มฉับฉ่าย 
มันเทศแกงบวด 

ปลาทอด/หมูทอด 
ผลไม ้

ก๋วยเตี๋ยวน้ า 
ผลไม้ 

 
 
 

หมายเหตุ รายการอาหารกลางวันสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 


