
 
ประกาศ                 สถาบันมะเรง็แหํงชาต ิ   

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ            อาหารคนไข๎  รวม 7 หมวด  ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 

   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ                           มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อ 
       อาหารคนไข๎ รวม 7 หมวด ส าหรับใช๎ในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2556                                   
       ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2557              ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ตามรายการดังนี้ 
  1.  หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                       จ านวน      35  รายการ  
  2.  หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า                                   จ านวน      31  รายการ   
 3.  หมวด ค. ไขํ                                  จ านวน       5  รายการ   
 4.  หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม๎                 จ านวน    156 รายการ      
 5.  หมวด จ. ขนม                      จ านวน      69 รายการ     
 6.  หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จ านวน    143 รายการ   
 ๗.  หมวด ช. ข๎าวสาร     จ านวน        2 รายการ   

ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องมีคุณสมบัติ ดังตํอไปนี้ 
 1.  เป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกลําว  
 2.  ไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการและได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว  
 3.  ไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํ                   
  สถาบันมะเร็งแหํงชาต ิและไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎ประสงค์จะเสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาด
กลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอัน
เป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ในการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
 4. ไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมข้ึนศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของ         
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น 
  5.  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํายหรือ
แสดง บัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
  6.  บุคคลหรือนิติบุคคล ที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
  7. คูํสัญญาต๎องรับจําย และ เงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกิน      
สามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 
 
 
 
 

ก าหนดยื่นซอง... 
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 ก าหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่                                                             
ระหวํางเวลา               น. ถึงเวลา            น. ณ             
                          และฟังค าชี้แจงรายละเอียดในวันที่                    
เวลา                 น.  ณ                      
                                                                                      
และประกาศรายชื่อผู๎มีสิทธิ์ได๎รับคัดเลือกให๎เข๎าเสนอราคาในวันที่                                                   

 ผู๎สนใจติดตํอขอรับ /ซื้อเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ในราคาชุดละ      
  -           บาท ได๎ท่ี        ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา  สถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
  ถนนพระราม 6  แขวงทุํงพญาไท  เขตราชเทวี  กรุงเทพฯ  10400           
ระหวํางวันที่                                      ถึงวันที่                                                   
ตั้งแตํเวลา 08.30 – 16.30 น. ดูรายละเอียดได๎ท่ีเว็บไซต์ www.nci.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์
หมายเลข         0 2354 7028-33    ตํอ  1504 , 1505  ในวันและเวลาราชการ                

           ประกาศ  ณ  วันที่  4   พฤศจิกายน  พ.ศ. 2553 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nci.go.th/


 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่            /2556  

การซื้อ      อาหารคนไข้ รวม 7 หมวด  
ตามประกาศ       สถาบันมะเร็งแห่งชาติ    

ลงวันที่     

 
      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   ซึ่งตํอไปนี้เรียกวํา “สถาบันมะเร็งแหํงชาติ” มีความประสงค์จะ

ประกวดราคาซื้อ      อาหารคนไข๎ รวม 7 หมวด  ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามรายการ ดังนี้  
  1.  หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก                       จ านวน      35  รายการ  
  2.  หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า                                   จ านวน      31  รายการ   
 3.  หมวด ค. ไขํ                                  จ านวน       5  รายการ   
 4.  หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม๎                 จ านวน    156 รายการ      
 5.  หมวด จ. ขนม                      จ านวน      69 รายการ     
 6.  หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จ านวน    143 รายการ   
 ๗.  หมวด ช. ข๎าวสาร     จ านวน        2 รายการ   

ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งานได๎
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่ก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะน าและข๎อก าหนด ดังตํอไปนี้  

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  
 ๑ .๒ แบบใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑ .๓  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์   
 ๑.๔   แบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมํจ ากัดปริมาณ 
 ๑.๕   แบบหนังสือค้ าประกัน  

  (๑)  หลักประกันซอง    
 (๒)  หลักประกันสัญญา  

 ๑.๖ บทนิยาม  
 (๑)  ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกัน   
 (๒)  การขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม  
 ๑.๗ แบบบัญชีเอกสาร 
  (๑) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑  
  (๒) บัญชีเอกสารสํวนที่ ๒  

๒.  คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา  
 ๒.๑   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องเป็นผู๎มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์  
 ๒.๒   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ที่ถูกระบุชื่อไว๎ในบัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการ  
และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว หรือไมํเป็นผู๎ที่ได๎รับผลของการสั่งให๎นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู๎ทิ้งงาน 
ตามระเบียบของทางราชการ  

 
2.3 ผู๎ประสงค.์.. 
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 ๒.๓ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคา 
รายอื่น และ /หรือ ต๎องไมํเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ให๎บริการตลาดกลาง อิเล็กทรอนิกส์  
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือไมํเป็นผู๎กระท าการอันเป็นการขัดขวาง         
การแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๖ 
 ๒.๔   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา  ต๎องไมํเป็นผู๎ได๎รับเอกสิทธิ์หรือความค๎ุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอม 
ขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาลของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาได๎มีค าสั่งให๎สละสิทธิ์และความค๎ุมกันเชํนวํานั้น  
   2.5  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับ
รายจํายหรือแสดง บัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระส าคัญ 
   2. 6  บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ด าเนินการจัดซื้อจัดจ๎าง
ด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) จะต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสข์อง
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ 
   2. 7 คูํสัญญาต๎องรับจํายและเงินผํานบัญชีธนาคาร เว๎นแตํการจํายเงินแตํละครั้งซึ่งมีมูลคําไมํเกิน   
สามหมื่นบาทคูํสัญญาอาจรับจํายเป็นเงินสดก็ได๎ 

๓. หลักฐานการเสนอราคา  
 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องเสนอเอกสารหลักฐาน  แยกเป็น ๒ สํวน คือ  
 ๓.๑  ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  

  (๑)  ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นนิติบุคคล   
 (ก)  ห๎างหุ๎นสํวนสามัญหรือห๎างหุ๎นสํวนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน     

นิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ๎นสํวนผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง  
 (ข)  บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให๎ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน 

นิติบุคคล ส าเนาหนังสือบริคณห์สนธ ิบัญชีรายชื่อกรรมการผู๎จัดการ ผู๎มีอ านาจควบคุม และบัญชีผู๎ถือหุ๎นรายใหญ ํ
พร๎อมรับรองส าเนาถูกต๎อง     

  (๒) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชํนิติบุคคล       
ให๎ยื่นส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎นั้น ส าเนาข๎อตกลงที่แสดงถึงการเข๎าเป็นหุ๎นสํวน (ถ๎ามี)  
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎เป็นหุ๎นสํวน พร๎อมทั้งรับรองส าเนาถูกต๎อง  
  (๓) ในกรณีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคารํวมกันในฐานะเป็น 
ผู๎รํวมค๎า ให๎ยื่นส าเนาสัญญาของการเข๎ารํวมค๎า ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู๎รํวมค๎า และในกรณีที่
ผู๎เข๎ารํวมค๎าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิใชํสัญชาติไทย ก็ให๎ยื่นส าเนาหนังสือเดินทาง หรือผู๎รํวมค๎า 
ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให๎ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว๎ใน (๑) 
   (๔) ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพ่ิม  

  (๕)  บัญชีเอกสารสํวนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๑)  

 ๓.๒  ส่วนที ่๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้  
  (๑)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  ตามข๎อ ๔.๔ 
  (๒)  หนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยต๎อง 

ลงนามพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) 
  (๓) หนังสือมอบอ านาจซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎ประสงค์จะเสนอราคามอบ

อ านาจให๎บุคคลอื่นท าการแทน  
(4) หลักประกันซอง... 
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  (๔)  หลักประกันซอง  ตามข๎อ ๕  
  (5)  แบบใบยื่นข๎อเสนอการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
  (๖)  บัญชีเอกสารสํวนที่  ๒ ทั้งหมดท่ีได๎ยื่นตามแบบในข๎อ ๑.๗ (๒)  

๔. การเสนอราคา  
 ๔.๑   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องยื่นข๎อเสนอตามแบบท่ีก าหนดไว๎ในเอกสารประกวดราคาซื้อ         

ด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และหนังสือแสดงเงื่อนไขการซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้  
โดยไมํมีเงื่อนไขใด  ๆ ทั้งสิ้นและจะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎ประสงค์จะเสนอราคา 
ให๎ชัดเจน  

 ๔.๒   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องเสนอก าหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา     90   วัน นับแตํวันยืนราคา
สุดท๎าย โดยภายในก าหนดยืนราคา ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องรับผิดชอบราคาที่ตน
เสนอไว๎ และจะถอนการเสนอราคามิได๎ 

  ๔.๓ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาจะต๎องก าหนดเวลาสํงมอบพัสดุ  ไมํเกิน      182   วัน โดยเริ่ม
ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม  255 6 ถึงวันที่ 3 1 มีนาคม  255 7 โดยการท าสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่      
ไมํจ ากัดปริมาณ 

 ๔.๔   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องสํงแคตตาล็อกและหรือแบบรูปและรายการละเอียด  
คุณลักษณะเฉพาะของ     รายการอาหารแตํละหมวดของอาหารคนไข๎   ไปพร๎อมเอกสารสํวนที่  ๑ และ
เอกสารสํวนที่ ๒ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   จะยึดไว๎เป็น
เอกสารของทางราชการ  

ส าหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถํายจะต๎องรับรองส าเนาถูกต๎อง โดยผู๎มีอ านาจท า
นิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการประกวดราคามีความประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก  ผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคาต๎องน าต๎นฉบับมาให๎คณะกรรมการประกวดราคาตรวจสอบภายใน      3    วัน  

  ๔.๕  ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จ านวน       -        เพ่ือใช๎ในการตรวจ
ทดลองหรือประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้           สถาบันมะเร็งแหํงชาติ    จะไมํรับผิดชอบใน 
ความเสียหายใดๆ ที่เกิดข้ึนแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   จะคืนให๎แกํ    
ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา  

 ๔.๖ กํอนยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา ควร
ตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให๎ถี่ถ๎วนและเข๎าใจเอกสารประกวดราคาทั้งหมดเสีย
กํอนที่จะตกลงยื่นข๎อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 ๔.๗   ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
จําหน๎าซองถึงประธานคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา “เอกสารประกวด
ราคาตามเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่                   /2556      ”          
ยื่นตํอคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ ในวันที่                                 ระหวํางเวลา                 
 น. ถึงเวลา                 น. ณ                                                                
                                                                                         

                                     ผู๎ให๎บริการตลาดกลางทางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนด        
วันประมูลราคาวันที่                                   เวลา                                 

เมื่อพ๎นก าหนด... 
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 เมื่อพ๎นก าหนดเวลายื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล๎วจะไมํรับเอกสาร
เพ่ิมเติมโดยเด็ดขาด  

คณะกรรมการประกวดราคาจะด าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู๎ประสงค์จะเสนอราคาแตํละราย
วําเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มี
ผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎ประสงค์จะเสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ตามข๎อ ๑.๖ (๑)   
ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์หรือไมํ พร๎อมทั้งตรวจสอบข๎อเสนอตาม ข๎อ  ๓.๒ 
และแจ๎งผู๎ประสงค์จะเสนอราคาแตํละรายทราบผลการพิจารณาเฉพาะของตนทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ  
หรือวิธีอ่ืนใดที่มีหลักฐานวํา ผู๎ประสงค์จะเสนอราคารับทราบแล๎ว  

หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคา กํอนหรือในขณะที่มีการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์   
วํา มีผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคา กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็น
ธรรมตาม ข๎อ ๑.๖ (๒) คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคารายนั้น
ออกจากการเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคา และ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ   จะพิจารณาลงโทษผู๎ประสงค์จะเสนอราคา 
หรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาดังกลําวเป็นผู๎ทิ้งงาน  

ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมํผํานการคัดเลือกเบื้องต๎น เพราะเหตุเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎ประสงค์จะ
เสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยําง       
เป็นธรรม หรือผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ไมํผํานคุณสมบัติทางด๎านเทคนิค อาจอุทธรณ์ค าสั่งดังกลําวตํอหัวหน๎า
หนํวยงานที่จัดหาพัสดุภายใน ๓ วัน นับแตํวันที่ได๎รับแจ๎งจากคณะกรรมการประกวดราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์
ของหัวหน๎าหนํวยงานที่จัดหาพัสดุให๎ถือเป็นที่สุด  

หากปรากฏตํอคณะกรรมการประกวดราคาวํา กระบวนการเสนอราคาซื้อทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ประสบข๎อขัดข๎องจนไมํอาจด าเนินการตํอไปให๎แล๎วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนดไว๎ คณะกรรมการประกวดราคา 
จะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา โดยมิให๎ผู๎แทนผู๎มีสิทธิเสนอราคาพบปะหรือติดตํอสื่อสารกับบุคคลอ่ืน   
และเม่ือแก๎ไขข๎อขัดข๎องแล๎ว จะให๎ด าเนินกระบวนการเสนอราคาตํอไป จากข้ันตอนที่ค๎างอยูํภายในเวลา 
ของการเสนอราคาที่ยังเหลือกํอนจะสั่งพักกระบวนการเสนอราคา แตํต๎องสิ้นสุดกระบวนการเสนอราคาภายใน 
วันเดียวกัน เว๎นแตํคณะกรรมการประกวดราคาเห็นวํากระบวนการเสนอราคาจะไมํแล๎วเสร็จได๎โดยงํายหรือ
ข๎อขัดข๎องไมํอาจแก๎ไขได๎ ประธานคณะกรรมการประกวดราคาจะสั่งยกเลิกกระบวนการเสนอราคาและก าหนด
วัน เวลา และสถานที่ เพ่ือเริ่มต๎นกระบวนการเสนอราคาใหมํ โดยจะแจ๎งให๎ผู๎มีสิทธิเสนอราคาทุกรายที่อยูํใน
สถานที่นั้นทราบ 

คณะกรรมการประกวดราคาสงวนสิทธิในการตัดสินใจด าเนินการใดๆ ระหวํางการประกวดราคาฯ เพ่ือให๎การประกวด
ราคาฯ เกิดประโยชน์สูงสุดตํอทางราชการ  

 4.8  ผู๎ ประสงค์จะ เสนอราคาจะต๎องเข๎ารับฟังค าชี้แจงรายละเอียดเพื่อซักซ๎อมความเข๎าใจ        
ในวันที่                   เวลา             น. ณ           
             โดยผู๎ ประสงค์จะ เสนอราคาหรือผู๎แทนที่ได๎รับมอบอ านาจตาม
กฎหมายต๎องไปรับฟังค าชี้แจงด๎วยตนเอง และลงนามไว๎เป็นหลักฐาน มิฉะนั้นจะไมํมีสิทธิ์เข๎ารับการประกวด
ราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

4.9 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา... 
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 ๔.9  ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกให๎เป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องปฏิบัติ ดังนี้  
 (๑)  ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ในหนังสือแสดงเงื่อนไข การซื้อและการจ๎างด๎วยวิธีการ 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได๎ยื่นมาพร๎อมกับซองข๎อเสนอทางเทคนิค  
 (๒)  ราคาสูงสุดของการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องเริ่มต๎น 

 1. หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก จะเริ่มต๎นที่    931 ,550.00  บาท 
 2. หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า จะเริ่มต๎นที่    650 ,950.00  บาท 
 3. หมวด ค. ไขํ จะเริ่มต๎นที่    286 ,250.00  บาท 
 4. หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม๎ จะเริ่มต๎นที่    915 ,570.00  บาท 
 5. หมวด จ. ขนม จะเริ่มต๎นท่ี    397,730.00  บาท 
 6. หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม จะเริ่มต๎นที่       1,133,718.00  บาท 
  และเครื่องกระป๋อง 
 7. หมวด ช. ข๎าวสาร จะเริ่มต๎นที่   424 ,800.00 บาท  

 (๓)  ราคาที่เสนอจะต๎องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลคําเพ่ิม และภาษีอ่ืน  ๆ(ถ๎ามี) รวมคําใช๎จํายทั้งปวง
ไว๎ด๎วยแล๎ว  

 (๔) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนจะต๎องมาลงทะเบียนเพื่อเข๎าสูํกระบวนการเสนอราคา  
ตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีก าหนด 

 (๕) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนที่มาลงทะเบียนแล๎ว ต๎อง LOG IN เข๎าสูํระบบ 
 (๖)  ผู๎มีสิทธิเสนอราคาหรือผู๎แทนที่  LOG IN แล๎ว จะต๎องด าเนินการเสนอราคา  โดยราคา 

ที่เสนอในการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จะต๎องต่ ากวําราคาสูงสุดในการประกวดราคาฯ และ
จะต๎องเสนอลดราคาขั้นต่ า (Minimum Bid) ในแตํละครั้งดังนี้ 
 1. หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา  1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
 2. หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา  1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
 3. หมวด ค. ไขํ  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา  500.00 บาท (ห๎าร๎อยบาทถ๎วน) 
 4. หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม๎  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา  1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ๎วน) 
 5. หมวด จ. ขนม  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา  700.00 บาท (เจ็ดร๎อยบาทถ๎วน) 
 6. หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง   เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา  2,000.00 บาท (สองพันบาทถ๎วน) 
 7. หมวด ช. ข๎าวสาร เสนอลดราคาข้ันต่ าในแตํละครั้ง 
  ไมํน๎อยกวํา 800.00 บาท (แปดร๎อยบาทถ๎วน)   

 (๗)  ห๎ามผู๎มีสิทธิเสนอราคาถอนการเสนอราคา และเมื่อการประกวดราคาฯ เสร็จสิ้นแล๎ว  
จะต๎องยืนยันราคาตํอผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ราคาที่ยืนยันจะต๎องตรงกับราคาที่เสนอหลังสุด  

 
(8) ผู๎มีสิทธิเสนอราคา... 
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 (๘)  ผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่ได๎รับคัดเลือกให๎เป็นผู๎ชนะการเสนอราคา ต๎องรับผิดชอบคําใช๎จําย
ในการให๎บริการเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์และคําใช๎จํายในการเดินทางของผู๎ให๎บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ทั้งนี้จะแจ๎งให๎ทราบในวันเสนอราคา  

 (๙) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะต๎องมาเสนอราคา ในวันที่ .....................................................
ตั้งแตํเวลา.......................น. เป็นต๎นไป ทั้งนี้ จะแจ๎งนัดหมายตามแบบแจ๎งวัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
(บก.005) ให๎ทราบตํอไป 

 (10) ผู๎มีสิทธิเสนอราคาสามารถศึกษาและท าความเข๎าใจในระบบและวิธีการเสนอราคา
ของผู๎ให๎บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ที่แสดงไว๎ในเว็บไซต์  www.gprocurement.go.th และผู๎มีสิทธิเสนอ
ราคาต๎องท าการทดลองวิธีการเสนอราคากํอนถึงก าหนดวันเสนอราคาที่เว็บไซต์ของผู๎ให๎บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์ ตั้งแตํวันที่ 1 ตุลาคม 2555 เป็นต๎นไป 

๕.  หลักประกันซอง  
 ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาต๎องวางหลักประกันซองพร๎อมกับการยื่นซองประกวดราคา ตามจ านวน
หมวดอาหารที่จะเสนอราคา ดังนี้ 
 1. หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก   จ านวน  52,737.03 บาท  
 2. หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า   จ านวน  36,753.75 บาท 
 3. หมวด ค. ไขํ     จ านวน  17,707.25 บาท 
 4. หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม๎   จ านวน  54,137.05 บาท 
 5. หมวด จ. ขนม     จ านวน  23,979.45 บาท 
 6. หมวด ฉ. อาหารแห๎งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง จ านวน  69,357.20 บาท 
 7. หมวด ช. ข๎าวสาร     จ านวน  23,315.60 บาท  

 โดยหลักประกันซองจะต๎องมีระยะเวลาการค้ าประกัน ตั้งแตํวันยื่นซองข๎อเสนอทางด๎านเทคนิค ครอบคลุมไป
จนถึงวันสิ้นสุดการยืนราคา โดยหลักประกันให๎ใช๎อยํางหนึ่งอยํางใด ดังตํอไปนี้  

 ๕ .๑  เงินสด  
 ๕ .๒  เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แกํ           สถาบันมะเร็งแหํงชาติ         โดยเป็นเช็คลงวันที่   

ที่ยื่นซองข๎อเสนอทางด๎านเทคนิค หรือกํอนหน๎านั้นไมํเกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
 ๕ .๓ หนังสือค้ าประกันของธนาคารในประเทศตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ 1.5 (1)  
 ๕.๔ หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบ

กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย  ซึ่งได๎
แจ๎งเวียนชื่อให๎สํวนราชการตํางๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุในข๎อ ๑.๕ (๑)  

 ๕ .๕  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
  หลักประกันซองตามข๎อนี้         สถาบันมะเร็งแหํงชาติ        จะคืนให๎ผู๎ประสงค์จะเสนอราคา

หรือผู๎ค้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได๎พิจารณาในเบื้องต๎นเรียบร๎อยแล๎ว  เว๎นแตํผู๎มีสิทธิเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไว๎ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด จะคืนให๎ตํอเม่ือได๎ท าสัญญาหรือข๎อตกลง หรือเมื่อผู๎มีสิทธิเสนอราคาได๎พ๎น
จากข๎อผูกพันแล๎ว  

การคืนหลักประกันซอง ไมํวําในกรณีใดๆ จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ย  

 

6. หลักเกณฑ์... 

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


 

- 7 - 

๖.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา  
 ๖.๑  ในการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์นี้     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ            

จะพิจารณาตัดสินด๎วย ราคาท่ีเสนอแตํละรายการและตํอหนํวยของอาหารแตํละหมวด จะต๎องไมํสูงกวํา      
ราคากลางที่    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ก าหนดไว๎ 

 ๖.๒   หากผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมํถูกต๎องตามข๎อ  ๒ หรือยื่นหลักฐานการ
เสนอราคาไมํถูกต๎อง หรือไมํครบถ๎วนตามข๎อ ๓ หรือยื่นเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ไมํถูกต๎องตาม ข๎อ ๔ แล๎ว คณะกรรมการประกวดราคาจะไมํรับพิจารณาข๎อเสนอของผู๎ประสงค์จะเสนอราคา
รายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารประกวด
ราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในสํวนที่มิใชํสาระส าคัญ ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะเป็น
ประโยชน์ตํอ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     เทํานั้น  

 ๖ .๓      สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     สงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎ประสงค์จะ เสนอราคาโดยไมํมี
การผํอนผัน ในกรณีดังตํอไปนี้  

 (๑)  ไมํปรากฏชื่อผู๎ประสงค์จะเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผู๎รับเอกสารประกวดราคา 
ซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  หรือในหลักฐานการรับเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ         
สถาบันมะเร็งแหํงชาติ      

 (๒)  เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคาซื้อด๎วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ  หรือมีผลท าให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎ประสงค์จะเสนอ
ราคารายอื่น  

 ๖.๔ ในการตัดสินการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือในการท าสัญญา  
คณะกรรมการประกวดราคาหรือ     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     มีสิทธิให๎ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาชี้แจง
ข๎อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดท่ีเกี่ยวข๎องกับผู๎ประสงค์จะเสนอราคาได๎    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     
มีสิทธิที่จะไมํรับราคาหรือไมํท าสัญญา หากหลักฐานดังกลําวไมํมีความเหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง 

 ๖.๕     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ทรงไว๎ซึ่งสิทธิที่จะไมํรับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด 
หรือราคาท่ีเสนอทั้งหมดก็ได๎และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  
หรืออาจจะยกเลิกการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยไมํพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได๎ สุดแตํจะ
พิจารณาทั้งนี้  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ  และให๎ถือวําการตัดสินของ     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ              
เป็นเด็ดขาด ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาหรือผู๎มีสิทธิเสนอราคาจะเรียกร๎องคําเสียหายใดๆ มิได๎ รวมทั้ง    สถาบันมะเร็ง
แหํงชาติ     จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และลงโทษผู๎มีสิทธิเสนอราคาเป็น         
ผู๎ทิ้งงาน ไมํวําจะเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกหรือไมํก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อได๎วําการเสนอราคากระท าการโดย      
ไมํสุจริต เชํน การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช๎ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต๎น  

 ๖ .๖  ในกรณีที่ปรากฏข๎อเท็จจริงภายหลังจากการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
วําผู๎ประสงค์จะเสนอราคาที่ได๎รับการคัดเลือกเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคา ที่มีผลประโยชน์รํวมกันกับผู๎มีสิทธิเสนอ
ราคารายอื่น  หรือเป็นผู๎มีผลประโยชน์รํวมกันระหวํางผู๎มีสิทธิเสนอราคากับผู๎ให๎บริการตลาดกลาง
อิเล็กทรอนิกส์  ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือเป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคา       
ที่กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม ตามข๎อ ๑.๖    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ          
มีอ านาจที่จะตัดรายชื่อผู๎มีสิทธิเสนอราคาดังกลําว  และ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     จะพิจารณาลงโทษผู๎มี
สิทธิเสนอราคารายนั้นเป็นผู๎ทิ้งงาน 

 
7. การท าสัญญา... 
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๗.  การท าสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ 
 ๗.๑  ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (ผู๎จะขาย) สามารถสํงมอบ

สิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน  ๕ วันท าการของทางราชการ นับแตํวันที่ท าข๎อตกลงซื้อ     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     
อาจจะพิจารณาจัดท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ แทนการท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๔ ก็ได๎  

 ๗.๒  ในกรณีที่ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ไมํสามารถสํงมอบ  สิ่งของ
ได๎ครบถ๎วนภายใน ๕ วันท าการของทางราชการ หรือ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     เห็นวําไมํสมควรจัดท าข๎อตกลง
เป็นหนังสือ ตามข๎อ ๗.๑ ผู๎ชนะการประมูลซื้อด๎วยระบบอิเล็กทรอนิกส์จะต๎องท าสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบ
สัญญาดังระบุในข๎อ ๑.๔ ภายใน      7     วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เทํากับร๎อยละ      5      ของราคาสิ่งของที่ประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ได๎ให๎    สถาบันมะเร็ง
แหํงชาติ     ยึดถือไว๎ในขณะท าสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใดดังตํอไปนี้ 

  (๑) เงินสด  
 (๒)  เช็คท่ีธนาคารสั่งจํายให๎แก ํ   สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     โดยเป็นเช็คลงวันที ่ที่ท าสัญญา

หรือกํอนหน๎านั้น ไมํเกิน ๓ วันท าการของทางราชการ  
  (๓)  หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือค้ าประกันดังระบุ          

ในข๎อ ๑.๕ (๒)  
  (๔)  หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์  ที่ได๎รับอนุญาตให๎

ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกัน ตามประกาศของธนาคารแหํงประเทศไทย   
ซึ่งได๎แจ๎งเวียนชื่อให๎สํวนราชการตํางๆ ทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้ าประกัน ดังระบุในข๎อ ๑.๕  (๒)  

  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย  
 หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คูํสัญญาพ๎นจาก     
ข๎อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมํจ ากัดปริมาณแล๎ว 

๘.  อัตราค่าปรับ  
 คําปรับตามแบบสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไมํจ ากัดปริมาณ ข๎อ 11  ให๎คิดในอัตราร๎อยละ 
      ศูนย์จุดสองศูนย์        ตํอวัน 

๙.  การรับประกันความช ารุดบกพร่อง  
 ผู๎ชนะการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  ซึ่งได๎ท าข๎อตกลงเป็นหนังสือ   

หรือท าสัญญาจะซ้ือจะขายตามแบบดังระบุในข๎อ  ๑.๔ แล๎วแตํกรณี  จะต๎องรับประกันความช ารุดบกพรํอง 
ของสิ่งของที่จะซื้อจะขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา     -     ปี    6     เดือน นับถัดจากวันที่       
ผู๎จะซื้อรับมอบ โดยผู๎จะขายต๎องรีบจัดการซํอมแซมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน     2    วัน นับถัดจาก
วันที่ได๎รับแจ๎งความช ารุดบกพรํอง  

๑0. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืนๆ  
 ๑0.๑ เงินคําพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได๎มาจาก       เงินบ ารุง                                                                        

การลงนามในสัญญาจะกระท าได๎ตํอเมื่อ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติได๎อนุมัติเงินคําพัสดุแล๎วเทํานั้น          
 ๑0.๒ เมื่อ     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ได๎คัดเลือกผู๎มีสิทธิเสนอราคารายใดให๎เป็นผู๎จะขาย

และได๎ตกลงซื้อสิ่งของตามการประกวดราคาซื้อด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แล๎ว  ถ๎าผู๎จะขายจะต๎องสั่งหรือน า
สิ่งของดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศ และของนั้นต๎องน าเข๎ามาโดยทางเรือในเส๎นทางที่มีเรือไทยเดินอยูํ และ 

สามารถให๎บริการ... 



 

- 9 - 
สามารถให๎บริการรับขนได๎ตามที่รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู๎มีสิทธิเสนอราคา

ซึ่งเป็นผู๎จะขายจะต๎องปฏิบัติตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  

 (๑) แจ๎งการสั่งหรือน าสิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกลําวเข๎ามาจากตํางประเทศตํอกรมเจ๎าทํา
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแตํวันที่ผู๎จะขายสั่ง หรือจะซื้อจะขายของจากตํางประเทศ เว๎นแตํเป็นของที่รัฐมนตรีวําการ
กระทรวงคมนาคม ประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกโดยเรืออ่ืนใด  

 (๒)  จัดการให๎สิ่งของที่จะซื้อจะขายดังกลําวบรรทุกโดยเรือไทย  หรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชํนเดียวกับเรือไทยจากตํางประเทศมายังประเทศไทย  เว๎นแตํจะได๎รับอนุญาตจากกรมเจ๎าทําให๎บรรทุกสิ่งของ
นั้น โดยเรืออ่ืนที่มิใชํเรือไทย  ซึ่งจะต๎องได๎รับอนุญาตเชํนนั้นกํอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่
รัฐมนตรีวําการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว๎นให๎บรรทุกของลงเรืออ่ืน  

 (๓)  ในกรณีที่ไมํปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู๎จะขายจะต๎องรับผิดตามกฎหมายวําด๎วยการสํงเสริม 
การพาณิชยนาวี  

 ๑0.๓ ผู๎ประสงค์จะเสนอราคาซึ่งได๎ยื่นเอกสารประกวดราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตํอ    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     แล๎ว จะถอนตัวออกจากการประกวดราคาฯ มิได๎ และเมื่อได๎รับการคัดเลือก
ให๎เป็นผู๎มีสิทธิเสนอราคาแล๎ว ต๎องเข๎ารํวมเสนอราคาด๎วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามเงื่อนไขที่ก าหนดใน    
ข๎อ ๔.9 (๔) (๕) (๖) และ (๗) มิฉะนั้น    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     จะริบหลักประกันซองจ านวนร๎อยละ ๒.๕ 
ของวงเงินที่จัดหาทันที และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น  (ถ๎ามี) รวมทั้งอาจพิจารณาให๎เป็น 
ผู๎ทิ้งงานได ๎หากมีพฤติกรรมเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรม 

 ๑0.๔ ผู๎มีสิทธิเสนอราคาซึ่ง    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     ได๎คัดเลือกแล๎วไมํไปท าสัญญาหรือข๎อตกลง
ภายในเวลาที่ทางราชการก าหนด ดังระบุไว๎ในข๎อ  ๗    สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     จะริบหลักประกันซอง  หรือ
เรียกร๎องจากผู๎ออกหนังสือค้ าประกันซองทันที  และอาจพิจารณาเรียกร๎องให๎ชดใช๎ความเสียหายอื่น  (ถ๎ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให๎เป็นผู๎ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ  

 ๑0.๕     สถาบันมะเร็งแหํงชาติ     สงวนสิทธิที่จะแก๎ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไขหรือข๎อก าหนดในแบบ
สัญญาให๎เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ๎ามี)  

สถาบันมะเร็งแหํงชาติ 
 

 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ      ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด 
 
งาน      โภชนาวิทยา                            กลุ่มงาน/ฝ่าย          สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           5,559,746.50                                           บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 26 สิงหาคม 2556 
    เป็นเงิน       4,740,568.00               บาท ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ส ารวจจาก บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
     4.2  ส ารวจจาก ตลาดยิ่งเจริญ 
     4.3  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นางศิริพรรณ    พิษาภาพ                   ต าแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขช านาญการ 
                                                                        ดา้นส่งเสรมิพัฒนา 
     5.2  นางภรณี         ขาวอ่อน                    ต าแหน่ง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
     5.3  นางสมฤดี        วารีสาระ                   ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน  
     5.4  นางมะลิ          ร่วมยอด                    ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     5.5  นางสาววนิดา    ล่าสมบูรณ์                 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     5.6  นางนุชรี          เปี่ยมสอาด                 ต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
     5.7  นางสาวณัฐา     คงรอต                      ต าแหน่ง นักโภชนาการปฏิบัติการ 
                                                                         ดา้นบรกิารทางวิชาการ  
     

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  

.................................................................ประธานกรรมการ 
      (       นางศิริพรรณ  พิษาภาพ      ) 
................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (       นางภรณี    ขาวอ่อน        )    (       นางสมฤดี  วารีสาระ       ) 
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
 (        นางมะลิ    ร่วมยอด        )     (    นางสาววนิดา  ล่าสมบูรณ์    )  
 

................................................................กรรมการ ................................................................กรรมการ 
(        นางนุชรี  เปี่ยมสอาด        )    (      นางสาวณัฐา   คงรอต       ) 

 

    



 

ร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคาซื้ออาหารคนไข้ 
รวม 7 หมวด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 

1. ความเป็นมา    การผลิตและบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะต้องผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ป่วยในด้านคุณภาพ อาหารจะต้องให้พลังงานและสารอาหารตามที่ร่างกาย
ต้องการและเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์  ทั้งนี้อาหารนับเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาจึงจ าเป็นต้องน าหลัก
วิชาอาหารโภชนาการ  และโภชนบ าบัดลงสู่การปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยรวมทั้งค่าอาหารที่บริการต้องอยู่ใน
งบประมาณท่ีได้รับ  และในการด าเนินงานของกลุ่มงานโภชนวิทยา มิได้มีเพียงการผลิตและการบริการอาหาร
เท่านั้น แต่ยังมีงานอ่ืนอีกหลายด้านที่มีความสัมพันธ์กันส่งผลถึงการผลิตและบริการอาหาร เช่น การจัดซื้อ
อาหาร การควบคุมงบประมาณ การบริหารงานรวมทั้งการจัดเก็บรักษาอาหาร และการก าหนดอาหารซึ่งจะต้อง
ค านึงถึง 

1.1  การก าหนดอาหารจะต้องจัดอาหารสมดุล (Balanced Diet) หรืออาหารครบมาตรฐาน 
 ( Adequate Diet) ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภท อาหารที่จัดบริการจะต้องมีคุณค่าและสารอาหาร 
 เพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และแจ้งให้แพทย์ทราบ       
1.2  อาหารนั้นจะต้องถูกต้องตามค าสั่งแพทย์ และช่วยให้อาการของโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ทุเลาลง

 ป้องกันหรือยึดเวลาในการเกิดโรคแทรกซ้อนและเสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการที่ดีข้ึน  
1.3  อาหารจะต้องสะอาด ปลอดภัย คือ อาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ

 สารเคมีหรือสารพิษท่ีจะท าให้เกิดโรคภัยหรือท าให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความเจริญเติบโต  
 แก่ผู้ป่วยมะเร็ง  
1.4  การดัดแปลงอาหารในผู้ป่วยมะเร็งบางรายที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้ในระยะยาว 
 ให้เกิดโรคขาดพลังงาน และสารอาหารได้ สามารถดัดแปลงอาหารให้เป็นอาหารน้ าชนิดต่างๆ ที่มี  
 คุณค่าอาหารสูง เช่น อาหารน้ า อาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ป่วยมะเร็งโดยผ่านสายให้อาหาร  
 ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงมีภูมิต้านทานหายจากโรคเร็วขึ้น  
1.5  อาหารนั้นต้องมีราคาประหยัด และช่วยในการรักษาโรคได ้

2.  วัตถุประสงค์    ผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถจะเดินไปหาซื้ออาหาร
รับประทานเองได้  โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้  ญาติพ่ีน้องที่บ้านต้องรับภาระในการจัดหา
อาหารมาส่งให้ และอาหารที่น ามาจากบ้านก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่หรือไม่  เช่นผู้ป่วย
มะเร็งที่เป็นเบาหวานหรือมีความดันโลหิตสูง  ญาติน าอาหารที่มีน้ าตาลสูง  ผลไม้หวานจัดหรือขนมหรืออาหารที่
มีรสเค็มและมันมากมาให้  เป็นต้น   ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมกับโรคท่ีผู้ป่วยเป็นอยู่แต่จะท าให้อาการรุนแรง
มากขึ้นดังนั้น  โรงพยาบาลจึงมีการบริการอาหารให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ได้คุณภาพโดยอาหารนั้นต้องมีพลังงานและ
สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเป็นไปตามอาการและโรคที่เป็นอยู่โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้ 

 
.................................................................ประธานกรรมการ 

    (       นางมลินี    สนธิไชย      ) 
................................................................กรรมการ  ................................................................กรรมการ 
 (        นางณีรนุช   บุญส่ง         )   (   นางสาวสมพร  พงษ์ชาญพิมพ์   ) 
 
................................................................กรรมการ  ................................................................กรรมการ 
 (       นางสาวณัฐา   คงรอต       )    (        นางสาวสุมาลี   นุชิต        )  
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2.1 ให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอาหารรับประทานท่ีมีคุณภาพดี (รสชาติดี,สะอาด,ปลอดภัย ไม่มีสารปนเปื้อน) 
 ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และโภชนบ าบัด  
2.2 สนับสนุนการรักษาของแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้อาหารบ าบัดโรคโรคมะเร็ง 
2.3 ป้องกันอาการแทรกซ้อน หรือกลับมาใหม่ของโรคมะเร็ง 
2.4 เสริมสร้างภาวะโภชนาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น 
2.5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ,โภชนบ าบัด และอาหารที่ควรรับประทาน 
  รวมทั้งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และสามารถน าไปปฏิบัติเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้  

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 3.2 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อของผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้
แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืน เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 
 3.3 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น และ/หรือต้องไม่เป็น ผู้
มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6  
 3.4 ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือ
แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government Procurement e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
 3.7 คู่สัญญาต้องรับ และจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝาก ธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่า  
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ความละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

4. คุณลักษณะเฉพาะ 

   รายละเอียดตามเอกสารที่แนบท้าย 
 

.................................................................ประธานกรรมการ 
    (       นางมลินี    สนธิไชย      ) 
................................................................กรรมการ  ................................................................กรรมการ 
 (        นางณีรนุช   บุญส่ง         )   (   นางสาวสมพร  พงษ์ชาญพิมพ์   ) 
 
................................................................กรรมการ  ................................................................กรรมการ 
 (       นางสาวณัฐา   คงรอต       )    (        นางสาวสุมาลี   นุชิต        )  
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5. ระยะเวลาด าเนินการ 

   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557  

6. ระยะเวลาส่งมอบของหรืองาน 

   ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึง วันที่ 31 มีนาคม 2557 เป็นประจ าทุกวัน 

7. วงเงินในการจัดหา 

   5,559,746.50 บาท (ห้าล้านห้าแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยสี่สิบหกบาทห้าสิบสตางค์) 

หมายเหตุ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาลดขั้นต่ า (Minimum Bid) ในแต่ละครั้งดังนี้ 

 1. หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 2. หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 3. หมวด ค. ไข่  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   500.00 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) 
 4. หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม้  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   1,000.00 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) 
 5. หมวด จ. ขนม  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   700.00 บาท (เจ็ดร้อยบาทถ้วน) 
 6. หมวด ฉ. อาหารแห้งของเค็ม และเครื่องกระป๋อง  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   2,000.00 บาท (สองพันบาทถ้วน) 
 7. หมวด ช. ข้าวสาร  เสนอลดราคาข้ันต่ าในแต่ละครั้ง 
  ไม่น้อยกว่า   800.00 บาท (แปดร้อยบาทถ้วน) 
 
 
 
 

.................................................................ประธานกรรมการ 
    (       นางมลินี    สนธิไชย      ) 
................................................................กรรมการ  ................................................................กรรมการ 
 (        นางณีรนุช   บุญส่ง         )   (   นางสาวสมพร  พงษ์ชาญพิมพ์   ) 
 
................................................................กรรมการ  ................................................................กรรมการ 
 (       นางสาวณัฐา   คงรอต       )    (        นางสาวสุมาลี   นุชิต        )  
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8. สถานที่ติดต่อเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติม และส่งข้อมูลเสนอแนะ วิจารณ์ หรือแสดง ความคิดเห็น 
 สามารถส่งข้อคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะ วิจารณ์ เกี่ยวกับร่างขอบเขตของงานนี้ได้ที่  
 สถานที่ติดต่อ ฝ่ายพัสดุและบ ารุงรักษา สถาบันมะเร็งแห่งชาติ ถนนพระรามหก เขตราชเทวี    
          กรุงเทพฯ 10400 
 โทรศัพท์ 0 2354 7025 ต่อ 1504,1505  
 โทรสาร  0 2644  6753 
 เว็บไซต์  http://www.nci.go.th/  
         สาธารณชนที่ต้องการเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็น ต้องเปิดเผยชื่อ และที่อยู่ของผู้ให้ข้อเสนอแนะ
วิจารณ์ หรือมีความเห็นด้วย 

คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงานและร่างเอกสารประกวดราคา 
 

   (ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นางมลินี     สนธิไชย    )   
 

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ  
 (           นางณีรนุช    บุญส่ง  )   
 

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
 (     นางสาวสมพร   พงษ์ชาญพิมพ์     )   
  

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
 (         นางสาวณัฐา    คงรอต      )   
              

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ                       
 (          นางสาวสุมาลี    นุชิต )  
  
                                                                   เห็นชอบ  
 
 
 

                                                                (นายธีรวุฒิ  คูหะเปรมะ)                                                                                                                                                
                                                                                      ผู้อ านวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ 

http://www/


จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
หมวด ก. อาหารเน้ือสัตว์บก

เนื้อสัตว์ทุกชนิด จะต้องสด ไม่มีรอยจ้ําเขียว

ไม่มีกล่ินเสียสะอาดไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง ไม่มีสาร

ตกค้างหรือสารปนเปือ้น

ประเภทไก่

1. สะโพกไก่  กก. 205

2. เนื้ออกไก่ลอกหนัง กก. 552

3. เนื้อสันในไก่ กก. 760

4. น่องไก่ (8 - 9 น่อง/กก.) กก. 300

5. ปีกบน   (โคนปีกไก่ ขนาด 22 -24 ชิ้น/กก. กก. 200

6 ปีกไก(่ปีกเต็ม) กก. 200

7 ปีกกลางไก่(ปีกกลางไก่ขนาด 25 -30 ชิ้น/กก.) กก. 205

8 เลือดไก่ ขนาด 1 " เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 200

9 ตับไก่ กก. 100

10 ลูกชิ้นไก่ ชนิดเกรดบี กก. 70

11 ไก่จ๊อ   บรรจุถุงละ  1,000  กรัม ถุง 200

12 โครงไก่ทัง้ตัวไม่รวมหัว กก. 150

ประเภทเป็ด

1 เป็ดย่างผ่ากลางตัวไม่มีเคร่ืองใน

ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 60

2 เป็ดพะโล้ไม่รวมเคร่ืองใน

ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 2 กก. กก. 60

3 เลือดเป็ด ขนาด 1 " เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 200

รวม

ยอดยกไป

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ใบเสนอราคา อาหารคนไข้ประจ าปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 1

และความต้องการจ านวนที่ใช้ใน 6 เดือน โดยแยกอาหาร รวม 7 หมวด ดังน้ี
ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

ประเภทหมู

1. สะโพกหมู ไม่ติดมัน และพังพืด

บรรจุถุงละ 1 กก. หัน่แล้วไม่ปรุงรส กก. 350

2 ซ่ีโครงหมูอ่อน ไม่รวมกระดูกสัน

หลัง ตัดเป็นเส้นตามขวางกระดูก กก. 300

3 กระดูกซ่ีโครงหมู เป็นชิ้น(ทําน้ําซุป) กก. 450

4 สันในหมู ไม่ติดมัน เป็นเส้น กก. 120

5 สันนอกหมู ไม่ติดมัน ไม่ติดเนื้อซ่ีโครง กก. 250

6 ตับหมูสด(ไม่รวมตับเหล็ก) ไม่แช่แข็ง กก. 100

7 ลูกชิ้นหมู เกรดเอ ไม่ปนแป้ง บรรจถุงุละ 1 กก. กก. 120

8 สะโพกหมูหัน่อนามัย  (ปรุงรส)

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 600

9 หมูบดอนามัย  (ปรุงรส)

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม  กก. 600

10 สะโพกหมูหัน่อนามัย  (ไม่ปรุงรส)

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 500

11 หมูบดอนามัย  (ไม่ปรุงรส)บรรจุถุงละ

1 กิโลกรัม กก. 400

12 กระเพราะหมูล้างสะอาดทําเสร็จ กก. 30

13 สันนอกหมูติดกระดูก(พ็อคช็อบ) กก. 60

14 หัวใจหมูสด กก. 20

15 หมูยออย่างดี ชนิดเป็นแท่ง กก. 30

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

16 หนังหมูสดสะอาดไม่มีขน กก. 60

17 เลือดหมู ก้อน 120

18 ล้ินหมูสด(ไม่มีหลอดลม) กก. 30

19 ใส้อ่อน(ใส้หวาน) กก. 60

20 ทอดมันหมู กก. 200

รวม

ยอดรวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ข. อาหารเน้ือสัตว์น้ า

ประเภทปลาน้ าจืด
ปลาน้ําจืดทุกชนิดต้องเป็นปลาทีส่ดเหงือกสีแดงสด
 ล้างสะอาดไม่ มีเมือกไม่มีพยาธิไม่มีกล่ินเหม็น
ภายในท้องไม่เน่าเนื้อไม่แตกหรือมีแผลไม่แช่แข็ง
ไม่มีสารปนเปือ้น

1 เนื้อปลาช่อนสดขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 300 กรัม

(ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว ควักใส้ แล่ ตัดแต่ง และ

ล้างออกให้สะอาด) กก. 400

2 เนื้อปลาดุกด้านขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 180 กรัม

( ตัดหัว  ควักใส้ ตัดแต่ง แล่ ล้างให้สะอาด) กก. 200

3 เนื้อปลานิลสดขนาด 12-14 ชิ้น/กก.(ขอด

เกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้  ตัดแต่ง ) กก. 350

4 เนื้อปลากรายสดขูดชนิดแท้

(บรรจุถุงละ 1 กก.) กก. 60

5 เนื้อปลาทับทิมสด ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 300 กร้ม

(ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว ควักใส้ แล่ ตัดแต่ง และ

ล้างออกให้สะอาด) กก. 300

ประเภทปลาทะเล
ปลาทะเลทุกชนิดต้องเป็นปลาทีส่ดเหงือกสีแดงสด
ล้างสะอาดไม่มีเมือก ไม่มีพยาธิ ไม่มีกล่ินเหม็น
ภายในท้องไม่เน่า เนื้อไม่แตก หรือมีแผลไม่แช่แข็ง
ไม่มีสารปนเปือ้น

1 เนื้อปลาแดงขนาด 10-12 ชิ้น/กก.

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 150

2 เนื้อปลาสําลีขนาด ไม่ตํ่ากว่า 300 กรัม/ชิ้น

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 100

3 เนื้อปลาแพนกาเซีย ดอลล่ี ไม่มีหนังและก้าง

ตัดแต่งแล้ว กก. 200

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ
ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
ยอดยกมา

4 เนื้อปลาอินทรีย์สด ไม่ตํ่ากว่า 300 กรัม และไม่เกิน

  700 กรัม (ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 170

5 ปลาทูสดขนาด 11-14ตัว/กก.(ตัดหัวควักใส้ตัดแต่ง) กก. 300

6 ปลาทูนึ่ง ขนาด 14-15 ตัว/กก. กก. 180

7 เนื้อปลาตาเดียว ขนาดไม่ตํ่ากว่าชิ้นละ 300 กรัม

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 160

8 เนื้อปลาน้ําดอกไม้สด ขนาดไม่

ตํ่ากว่าตัวละ 180  กรัม.(ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 120

9 ปลาโอสด   ( ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 120

10 ปลาซาบะญีปุ่น่ ขนาดชิ้นละไม่

ตํ่ากว่า 300  กรัม  ( ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 160

11 เนื้อปลากระพงแดงไม่รวมหัวกระดูกกลางและหาง

ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า  500  กรัม กก. 120

12 เนื้อปลาช่อนทะเล แล่แล้วไม่รวม

หัวและกระดูกกลาง และหางขนาด

ชิ้นละไม่ตํ่ากว่า  500  กรัม กก. 120

13 เนื้อปลาขูดผสม(ทําทอดมัน)ไม่

เค็ม ไม่มีสีบรรจุถุงละ 1 กก. กก. 60

14 ปลาหมึกกล้วย ทําความสะอาด

แล้วขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า 4 " กก. 60

15 ลูกชิ้นปลาชนิดกลม กก. 60

16 ลูกชิ้นปลาบัวลอยเม็ดเล็กบรรจุ  ถุงละ 1 กก. กก. 100

17 ลูกชิ้นปลาเส้นชนิดทอดอย่างดี กก. 60

18 เนื้อปลาบดชุบเกล็ดขนมปัง (ปลาทิพย)์

ขนาดบรรจุกล่องละ   400     กรัม กก. 60

19 ปลาหมึกหอมทําสะอาดแล้ว ขนาดตัวละ

ไม่ตํ่ากว่า  200  กรัม กก. 90

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ
ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา -

ประเภท กุ้ง ปู หอย

กุ้งสด ปูสด หอยสด จะต้องสดจริงไม่มีกล่ินเหม็น 

ไม่เน่า และต้องสะอาดไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 กุ้งนางตัวโต(น้ําจืด)ไม่มีไข่ ขนาด

12 - 14 ตัว/กก. กก. 60

2 กุ้งซีแฮ้ไม่ปลอกเปลือก ขนาดตัว

ยาว 5 " (ประมาณ60-65ตัว/กก.) กก. 300

3 เนื้อปูทะเลแกะแล้วเป็นก้อนไม่มี

กระดูก กก. 30

4 เนื้อปูอัด กก. 30

5 หอยจ๊ออย่างดี  (เนื้อปูรวมกับ

เนื้อกุ้ง) กก. 90

6 เต้าหูป้ลา ขนาดกว้าง 1"X1" กก. 90

7 ลูกชิ้นกุ้ง ขนาดใหญ่อย่างดีไม่มีสี

ชนิดต้มหรือทอด กก. 30

รวม

ยอดรวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ค. ไข่

ประเภทไข่ บรรจุถาดใส่ไข่ชนิดพลาสติกแผงใหม่

สะอาด ไข่ทุกชนิดต้องใหม่ สด ไม่บุบ และไม่แตก

สะอาด ไม่มีมูลสัตว์ติดเปลือก

1 ไข่เป็ดสด(14 ฟอง/กก.) กก. 250

2 ไข่ไก่สด(15 ฟอง/กก.) กก. 3,600

3 ไข่นกกระทาต้มสุกปลอกเปลือก

แล้วไม่มีน้ําปน กก. 60

4 ไข่ขาวพาสเจอร์ไรส์แช่เย็น กก. 350

5 ไข่แดงพาสเจอร์ไรส์ แช่เย็น กก. 100

ยอดรวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม้

1 ผักกวางตุ้ง กก. 360

2 ผักกวางตุ้งใต้หวัน กก. 200

3 ผักกาดขาวปลีตัดแต่งแล้ว กก. 400

4 ผักกาดหอมฝร่ัง กก. 60

5 ผักกาดแก้ว (ผักสลัด) 4-6 หัว/กก. กก. 180

6 ผักคะน้าต้นโตและอ่อน กก. 300

7 ยอดผักคะน้าต้นเล็กและอ่อน กก. 100

8 แขนงกะหลํ่า กก. 100

9 ดอกกะหลํ่าตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 180

10 บร๊อกเคอร่ีตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 180

11 กะหลํ่าปลีตัดแต่งแล้ว 2-3 หัว/กก. กก. 450

12 ค่ืนช่าย กก. 180

13 ดอกกุ๋ยช่าย กก. 60

14 ใบกุ๋ยช่าย กก. 60

15 ใบกุ๋ยช่ายขาว กก. 60

16 ต้นหอมไม่มีดินติด กก. 170

17 ผักชีไม่มีดินติด กก. 150

18 ผักชีฝร่ัง กก. 60

19 ต้นกระเทียม  (ชนิดต้นเล็ก) กก. 50

20 ใบโหระพา กก. 60

21 ใบกระเพรา กก. 60

22 ใบแมงลัก กก. 10

23 ใบมะกรูด กก. 30

24 ใบสะระแหน่ กก. 30

25 หัวปลี 3-5 หัว/กก. กก. 100

26 ผักโสภณตัดแต่งแล้ว กก. 120

27 ผักบุง้ไทยอย่างขาว(ขนาดยาวไม่เกิน 14") กก. 200

28 ผักบุง้จีน กก. 300

29 ดอกหอม กก. 120

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

30 แตงกวาอ่อน 10-15 ผล/กก. กก. 160

31 แตงร้านอ่อน 4-6 ผล/กก. กก. 150

32 แตงโมอ่อน 8-10 ผล/กก. กก. 60

33 ฟักเขียวลูกโต ไม่ฟ่ามผลละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 250

34 ฟักทองเนื้อแน่นลูกโตผลละไม่ตํ่ากว่า 2 กก. กก. 552

35 ถั่วงอกเด็ดหางไม่แช่น้ํายาเคมี กก. 100

36 ถั่วงอกเด็ดหัวเด็ดหางไม่แช่น้ํายาเคมี กก. 60

37 ถั่วฝักยาวไม่พอง กก. 200

38 ถั่วแขก กก. 40

39 ถั่วลันเตา กก. 60

40 ถั่วพู กก. 30

41 หัวผักกาดขาวสดไม่ฟ่ามหัวใหญ่ 3-6 ผล/กก. กก. 180

42 หัวผักกาดเหลือง (แครอท)ต่างประเทศ 4-6 ผล/กก. กก. 200

43 มะเขือยาว 5-8 ผล/กก. กก. 150

44 มะเขือเจ้าพระยา 10-15 ผล/กก. กก. 150

45 มะเขือพวงเด็ดแล้ว กก. 40

46 มะเขือเทศสีดา กก. 78

47 มะเขือเทศเนื้อผลใหญ่ 4-6 ผล/กก. กก. 150

48 มะเขือเทศราชินี กก. 40

49 มะเขือเสวย(สีเขียว,สีขาว,สีม่วง) กก. 100

50 มะละกอดิบผลใหญ่ผลละไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม กก. 200

51 มะระจีนผลใหญ่ 3-5 ผล/กก. กก. 250

52 มะนาวไม่ตํ่ากว่า 15 ลูก/กก. กก. 120

53 ลูกมะกรูดไม่ตํ่ากว่า 12 ลูก/กก. กก. 12

54 ข่าสด กก. 30

55 ขิงสดหัน่ฝอย กก. 60

56 ขิงสด(ชนิดเป็นแง่ง อ่อนหรือแก)่ กก. 100

57 กระชาย กก. 120

58 กระชายหัน่ฝอย กก. 25

59 ผักตําลึง กก. 100

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

60 เมล็ดถั่วลันเตาสด(แช่แข็ง)บรรจุถุง 1 กก. กก. 12

61 ตะไคร้ กก. 150

62 มะระขี้นก 12-15 ผล/กก. กก. 60

63 พริกสด(พริกเชียงใหม่น้ําพริกหนุ่ม) กก. 25

64 พริกขี้หนูสด (สีเขียว,สีแดง) กก. 30

65 พริกชี้ฟ้าเขียว กก. 30

66 พริกชี้ฟ้าแดง กก. 30

67 พริกเหลือง กก. 12

68 พริกหวาน(สีเขียว, แดง, เหลือง) 4-6 ผล/กก. กก. 30

69 พริกหยวก กก. 30

70 พริกไทยอ่อน กก. 12

71 เห็ดหูหนูสด(ไม่พรมน้ําจนเปียก) กก. 60

72 เห็ดฟางดอกตูม ขนาดกลางไม่ตํ่ากว่า กก. 200

73 เห็ดนางฟ้า กก. 150

74 เห็ดเป๋าฮ้ือ กก. 60

75 หน่อไม้ฝร่ังต้นโตและอ่อน กก. 120

76 บวบเหล่ียมใหญ่ 4-6 ผล/กก. กก. 250

77 สายบัว (ลอกเปลือกแล้ว) กก. 100

78 ดอกแค กก. 60

79 มันเทศหัวโต 3-5 หัว/กก. กก. 200

80 มันสําปะหลังดิบ หัวละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 100

81 ยอดมะพร้าวอ่อน ไม่แช่สารเคมี กก. 80

82 มันฝร่ังหัวโตเนื้อแน่นไม่ตํ่ากว่า 250 กรัม กก. 60

83 ถั่วหวาน กก. 72

84 มะระหวาน(ชนิดผล)ผลละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม กก. 60

85 เผือกดิบหัวโตน้ําหนักไม่ตํ่ากว่า500 กรัม กก. 150

86 มะม่วงดิบ (พันธุแ์รด หรือ แก้ว) 3-5 ผล/กก. กก. 60

87 มะพร้าวขาวขูดแล้ว กก. 120

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา
88 สับปะรดชนิดแกง ขนาดผลละ

ไม่ตํ่ากว่า 2 กก. ตัดจุก ตัดก้าน กก. 150

89 แห้วสดปลอกเปลือก บรรจุถุงละ 1 กก. กก. 60

90 ข้าวโพดอ่อนชนิดปลอกเปลือก กก. 100

91 ข้าวโพดดิบชนิดปลอกเปลือก 3-5 ฝัก/กก. กก. 100

92 ใบเตยหอม กก. 150

93 กระทงใบตองขนาดเส้นผ่าศูนย์
กลาง 2.5 " สูง 1.5 " (สีเขียวสด) ใบ 720

94 กะทิธัญพืชพาสเจอร์ไรส์ 
ตราฟอร์แคร์บรรจุแกลอนละ 2,000 ซีซี แกลอน 120

95 ผักโขม กก. 150

96 มะพร้าวอ่อน/มะพร้าวอ่อนเผา ผล 120

97 ผักคะน้าฮ่องกงต้นโตและอ่อน กก. 100

98 เรดโอ๊ค (ผักสลัด) กก. 12

99 กรีนโอ๊ค(ผักสลัด) กก. 12

100 ผักป๊วยเล้ง กก. 100

101 เห็ดเข็มทอง กก. 100

102 ขมิ้นเหลืองสด กก. 6

103 ขมิ้นขาว กก. 40

104 ยอดมะระแม้วยอดอ่อน กก. 120

105 ผักชีลาว กก. 18

106 ใบขี้เหล็กต้มสุกอ่อน กก. 60

107 ผักกวางตุ้งดอก กก. 30

108 บีทรูท ผลละไม่ตํ่ากว่า 150 กรัม กก. 25

109 ดอกอัญชัญ กก. 60

110 ดอกกระเจี๊ยบแดงสด กก. 60

111 ดอกขจร กก. 60

112 ชะอม กก. 30

113 รากบัว กก. 20

114 ใบบัวบก กก. 20

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

115 เห็ดออรินจิ กก. 60

116 เห็ดหอมสด กก. 72

117 กระเจี๊ยบเขียวอ่อน กก. 30

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา -

ผลไม้

ผลไม้ทุกชนิดจะต้องสด ไม่งอมหรือแก่จัด ไม่ช้ํา

มีลักษณะถูกต้องตามทีต้่องการจะใช้ ผล

งามไม่มีแมลงหรือหนอน ไม่ฟ่าม

1 สับปะรดหวาน ขนาดผลละไม่

ตํ่ากว่า 2 กก. ตัดจุกและก้าน กก. 60

2 กล้วยน้ําว้าสุกผลโต หวีละ 8-12 ผล กก. 250

3 กล้วยหอมสุกผลโตขนาด 6 ผล/กก. กก. 150

4 กล้วยไข่สุก(สุกหรือสีกระดังงา)หวลีะไม่ตํ่ากวา่ 500 กรัม กก. 300

5 เงาะโรงเรียน 20-24 ผล/กก. กก. 320

6 พุทราผลกลมลูกโต 10-12 ลูก/กก. กก. 120

7 ชมพูท่ับทิม หรือชมพูเ่ขียว ขนาด  8-10 ผล/กก. กก. 180

8 แก้วมังกร ขนาดผลละไม่ตํ่ากว่า 0.5 กก กก. 320

9 ชมพูเ่พชร 8-10 ผล/กก. กก. 60

10 มังคุด 10-12 ผล/กก. กก. 250

11 ลองกอง 15-20 ผล/กก. กก. 250

12 แตงโมสีเขียว(เนื้อในสีเหลือง)แน่นผลละไม่ตํ่ากวา่1.5 กก. กก. 250

13 ส้มสายน้ําผ้ึง ขนาด 8-10 ผล/กก. กก. 100

14 ส้มเขียวหวาน ขนาด 8-10 ผล/กก. กก. 300

15 ส้มเช้ง ไม่ฟ่าม (6-8 ผล/กก.) กก. 120

16 มะม่วงสุกอกร่องหรือน้ําดอกไม้ 3-4 ผล/กก. กก. 150

17 ล้ินจี่พันธุฮ์งฮวยหรือจักรพรรด์ิ กก. 150

18 ลําใยพันธุสี์ชมพูห่รือกระโหลก กก. 150

19 แตงโมสีเขียว เนื้อในสีแดงแน่นไม่แตก รสหวาน

ผลละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 400

20 ส้มโชกุน กก. 120

21 สละหวานชนิดแกะเปลือกแล้ว กก. 60

22 ลูกตาลสด กก. 60

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

23 แตงโมพันธุจ์ินตหราเนื้อในสีแดงแน่นไม่แตก

รสหวาน ผลละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 120

24 องุ่นแดงหวาน เป็นช่อ ผลกลมใหญ่ 

 ของต่างประเทศ กก. 150

25 องุ่นเขียวหวานผลยาวเป็นช่อ กก. 180

26 ขนุนสุกแกะเม็ด (ขนุนหนัง)ไม่งอม กก. 60

27 แตงไทยสุก ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 120

28 ฝร่ังเวียตนาม พันธุส์าล่ี 2-3 ผล/กก. กก. 150

29 แคนตาลูป ขนาดผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. (สุกมีกล่ินหอม) กก. 260

30 แอ๊ปเปิล้สีแดงผลเล็กขนาด(พันธุก์าล่า)6 - 7 ผล/กก. กก. 150

31 แอ๊ปเปิล้ชนิดสีแดงเขียวผลใหญ่ขนาด  4  ผล/กก. กก. 120

32 สาล่ีสดหวานกรอบ (น้ําผ้ึง) 4-6 ผล/กก. กก. 120

33 มะละกอสุกแขกดํา ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 150

34 มะม่วงดิบ  (เขียวเสวย) 3-4 ผล/กก. กก. 120

35 มะละกอสุกพันธ์ฮอลแลด์ ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 450

36 สตอเบอร่ีผลโต ไม่ตํ่ากว่า 30 ผล/กก. กก. 25

37 ละมุดสุกหวาน 10-12 ผล/กก. กก. 200

38 ส้มจีนหวาน ขนาด 30-35 ผล/กก. กก. 120

39 ส้มโอพันธุท์องดี พร้อมแกะเปลือก กก. 60

รวม

รวมสุทธิ

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด จ. ขนม

1 ข้าวต้มน้ําวุน้ขนาดตัว 1.5 " กก. 100

2 เฉาก๊วย กก. 150

3 ถั่วเขียวนึ่งสุก กก. 60

4 แป้งทําขนมบัวลอยปัน้เสร็จไม่เปร้ียว

ไม่ผสมแป้งอื่น(เผือก ใบเตย ฟักทอง) กก. 60

5 แป้งครองแครงสุก ปัน้เสร็จ กก. 120

6 เม็ดทับทิมลวกแล้วสีขาว(ไม่มีน้ําปน) กก. 100

7 สาคูเม็ดใหญ่ลวกแล้ว ไม่มีน้ําปน กก. 100

8 สล่ิมสีขาว และสีเขียวจากใบเตย กก. 60

9 ลอดช่องไทยสีขาวและสีเขียวใบเตย ไม่มีน้ําปน กก. 90

10 ลอดช่องสิงคโปร์ ไม่มีน้ําปน สีขาว สีเขียวใบเตย กก. 100

11 เม็ดบัวต้มสุกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 25

12 ลูกเดือยต้มสุกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 36

13 ลูกชิด กก. 60

14 เผือกนึ่งสุกแล้ว ผลละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 60

15 พุทราจีนเชื่อมอบแห้ง กก. 18

16 ฟักเชื่อมแห้ง กก. 6

17 ถั่วดําต้มสุกแล้ว กก. 60

18 วุน้หวานสีต่าง ๆ ขนาดถว้ย ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง             

1.5"/ถว้ย ตะไลเล็กหรือพมิพรู์ปหัวใจ ตัวละ 1,800

19 วุน้กะทิใบเตย พิมพ์รูปกระต่ายตัวเล็ก

ขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า  2.5 " ตัวละ 900

20 วุน้น้ํามะพร้าวอ่อนพิมพ์รูปต่างๆ

ขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า  2.5 " ตัวละ 900

21 ขนมตาล ชนิดถ้วยตะไลเล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1" ชิ้น 2,000

22 ทับทิมกรอบใส้แห้ว (ไม่มีสารปนเปือ้น) กก. 30

23 ขนมทองเอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ชิ้น 600

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

24. ขนมใส่ไส้ชนิดห่อใบตองทรงสูง

ขนาด กวา้ง x ยาว  3 X 4 ซม. ห่อ 1,200

25 ข้าวเหนียวมูล กก. 60

26 ขนมกล้วยหรือฟักทองหรือเผือกหรือข้าวโพดขนาด

กวา้งxยาว3ซม.สูง 1.5 ซม.กระทงใบตอง หรือถ้วยตะไล กระทง 1,200

27 ขนมถั่วกวนขนาดชิ้นส่ีเหล่ียมเปียกปูน ขนาดกว้าง 2 "

ยาว 3 " หนา 0.5 " ชิ้น 700

28 ซาลาเปาไส้เค็มและหวาน ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 "หนา 1.5 " อัน 1,000

29 ขนมกุ๋ยช่ายไส้ต่าง ๆ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 " ชิ้น 1,200

30 ขนมชั้นใบเตยพิมพ์รูปกระต่าย

ตัวเล็กขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า 2.5" ตวัละ 700

31 ขนมชั้นใบเตยขนาด 2"X2"

หนาไม่ตํ่ากว่า 1" (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 30

32 ขนมหม้อแกงไข่ หรือถั่ว 2"x2"

หนาไม่ตํ่ากว่า 1" (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 30

33 ขนมข้าวเกรียบปากหม้อไส้ต่างๆ ชิ้น 2,200

34 ขนมมันสัมปะหลังถ้วยตะไลเล็กขนาด 1.5" ชิ้น 2,500

35 ตะโก้ใส้ต่าง ๆ ขนาดกวา้ง x ยาว

5 ซม.สูง 3 ซม. กระทงใบตอง กระทง 1,200

36 ขนมจีบขนาด 1"x1"พร้อมน้ําจิ้ม ชิ้น 3,500

37 ขนมเปียกปูน (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 30

38 กระหร่ีปับ๊ไส้ไก่ขนาดตัวยาว2.5" อัน 700

39 ข้าวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดแล้ว กก. 12

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

40 ขนมปังไส้ไก่หรือหมูแดง,ไส้กรอก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2.5" ชิ้น 700

41 ขนมปังไส้ครีมหรือสังขยา อัน 450

42 ขนมปังปอนด์ทําแซนวิช แถวละ

18 แผ่น ไม่นับหัวท้ายใหม่สด แถว 30

43 ขนมจีบใส้กุ้งแช่แข็งบรรจุถุงละ 60 ชิ้น

น้ําหนัก 960 กรัม ถุง 60

44 ขนมเค้กผลไม้ บรรจุกระทง

กระดาษขนาดกว้าง 2" สูง 1" หรือ

ถุงพลาสติกกว้าง 3 " หนา 0.5 " กระทง 900

45 ขนมเค้กหน้าต่างๆ ขนาด2 "x 2 " อัน 1,000

46 ขนมแยมโรลเคลือบนม/ช็อกโกแลต/ใบเตย

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 " อัน 450

47 ขนมแยมโรลหน้าบลูเบอร์ร่ี หรือเชอร์ร่ี

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 " กระทง 450

48 ขนมพายแอ๊ปเปิล้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่ตํ่ากว่า 2" ชิ้น 300

49 ขนมพายบลูเบอร์ร่ี(ชนิดส่ีเหล่ียม)ขนาด 2"X3" ชิ้น 300

50 ขนมพายไก่ แฮม ข้าวโพด ลูกตาล ตับบด

ทูน่า สัปปะรด ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 2"ละ ชิ้น 300

51 ขนมแซนวิชไส้ไก่มายองเนส แฮม ปลาทูน่า

ชนิดห่อสามเหล่ียม(แซนวิชสดใหม่ใส่ 2 ชั้น) ห่อ 450

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

51 ขนมแซนวิชเค็กชนิดห่อ

สามเหล่ียม ขนาดกว้าง 2"X 3" ห่อ 300

52 ขนมแฮมเบอเกอร์ไส้หมูบดหรือไส้แฮมชนิด

ห่อใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ห่อ 300

53 ขนมแดนนิสไส้ครีม เชอร่ี

บลูเบอร่ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5" ชิ้น 300

54 เค๊กกล้วยหอมบรรจุกระทงขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " กระทง 400

55 บราวนี่ ขนาด 2"x1"x2" ชิ้น 300

57 เต้าฮวยสําเร็จใหม่ ไม่เหม็นเปร้ียว กก. 60

59 ขนมน้ําดอกไม้ถ้วยตะไลเล็กไม่ตํ่ากว่า 1" ชิ้น 1,800

60 ขนมปังฮอทดอกไส้กรอกหรือ

ไส้แฮม ชนิดห่อเล็ก ยาว 4" ห่อ 200

61 สาคูไส้หมู ไส้ไก่ ขนาดลูกละ 1" ชิ้น 300

62 ขนมขี้หนูพร้อมมะพร้าวขาวขูดเป็นเส้น กก. 30

63 ขนมเรไรพร้อมมะพร้าวขูดและน้ําตาล

โรยงาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ชิ้น - 600

64 ขนมข้าวเหนียวหน้าต่างๆกระทงใบตอง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " กระทง 1,500

65 จาวตาลเชื่อม กก. 20

66 แป๊ะก๊วยต้มสุกแกะเมล็ดใส้ขมออกแล้ว กก. 20

67 สลัดปูอัดไข่ กุ้ง แซนวิช(ชนิดห่อสามเหล่ียม

ใส้ 2 ชั้น สดใหม่ ห่อ 300

68 ขนมจีบไส้หมู  60 ชิ้น/ถุง น้ําหนัก 960 กรัม ถุง 60

69 ขนมถ้วยตะไลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2.5" ถ้วย 3,000

70 ข้าวต้มมัดไส้ต่างๆ ขนาด 2"x3" กลีบ 1,000

รวม

รวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็ม

และเครื่องกระป๋อง
1 นมข้นหวานบรรจุลังๆละ 4โหล กระปอ๋ง 300

2 นมข้นดัดแปลงไขมันไม่หวาน
บรรจุลังละ 4 โหล กระปอ๋ง 300

3 นมสดบรรจุกล่องยูเอชทีชนิด
พร่องมันเนย บรรจุไม่ตํ่ากว่า 225 ซีซี
(บรรจุลังละ 3 โหล) กล่อง 1,200

4 นมธัญพืชหรือนมธัญพืชอื่นๆทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียง 
เช่น ฟอร์แคร์ บาลานซ์รสชาติต่างๆ  180 ซีซี
บรรจุกล่อง กล่อง 720

5 นมสดบรรจุกล่องยูเอชที 
บรรจุไม่ตํ่ากว่า 250 ซีซี(บรรจุลังละ 4 โหล) กล่อง 1,200

6 นมสดบรรจุกล่อง UHT ขนาดบรรจุ 
ไม่ตํ่ากว่า 250 ซีซี รสจืด(บรรจุกล่องหิว้กล่องละ 
1 โหล) กล่อง 720

7 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่องUHT ไม่ตํ่ากว่า
250 ซีซี สูตรถั่วเหลือง 100 % สูตรเจ กล่อง 1,440

8 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่อง UHTไม่ตํ่ากว่า 230 ซีซี
สูตรถั่วเหลืองผสมงาดํา กล่อง 1,440

9 น้ํานมข้าวโพดบรรจุกล่อง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 180 มล.
บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่าง ๆ
 เช่น สูตรผสมงาดํา สูตรไฟว์นิวเทวียน กล่อง 900

10 เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร(สูตรน้ําตาลน้อย)
ขนาดบรรจุ ซองละไม่ตํ่ากว่า 26 กรัม
 บรรจุไม่ตํ่ากว่า 14 ซอง/ถุง ถุง 260

11 นมถั่วเหลือง ขนาดบรรจซุองละไม่ตํ่ากว่า 35 กรัม 

บรรจ ุ15 ซอง/ถงุ น้ําหนักสุทธิไม่ตํ่ากว่า 525 กรัม ถุง 300

12 อาหารทดแทน BD. ประกอบด้วยโปรตีนจาก

ถั่วเหลืองและมีน้ํามัน MCTใช้ได้ tube feeding

และ Supplement  บรรจุถุงละไม่ตํ่ากวา่ 2.5 kg ถุง 360

รวม

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



ยอดยกไป

จ านวนของ
ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
ยอดยกมา

13 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตร Activ - B
ขนาดบรรจุซองละไม่ตํ่ากว่า 35 กรัม 
บรรจุ 15 ซอง/ถุงบรรจุซอง อลูมิเนียม ถุง 350

14 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตรวิตามินรวม
แร่ธาตุ 15 ชนิด ขนาดบรรจุซองละ 35 กรัม 
บรรจุไม่ตํ่ากว่า 15 ซอง/ถุง ซองอลูมิเนียม ถุง 350

15 น้ําผลไม้กระป๋องขนาดไม่ตํ่ากว่า  250 ซม3

บรรจุลังละ 24 กระป๋อง รสต่าง ๆ
เช่น มะตูม ตะไคร้ น้ําผ้ึงผสม
มะนาว ลําไย แห้ว กระเจี๊ยบ เก็กฮวย กระป๋อง 600

16 น้ําผลไม้ไม่ตํ่ากว่า 40%บรรจุกล่องขนาด
ไม่ตํ่ากว่า 200 มล.บรรจุหีบละ 36 กล่อง
รสต่าง ๆ เช่น น้ําส้มผสมแครอทรสต่าง ๆ
น้ําแอ็ปเปิ้ลผสมน้ําบลูเบอร่ีน้ําสตอเบอร่ีผสมน้ําสับปะรด

น้ําองุ่น ผสมน้ําแอ็ปเปิ้ล กล่อง 1,200

17 น้ําผลไม้กระป๋องขนาด ไม่ตํ่ากว่า 240 ซม3

รสต่างๆเช่น ส้ม องุ่น แอ๊ปเปิล้
สัปปะรด ฝร่ัง บรรจุลังละ 30 กระป๋อง กระป๋อง 1,000

18 น้ําผลไม้100%รสต่างๆไม่มีน้ําตาลเจือปน
ขนาดไม่ตํ่ากว่า1000 มล. เช่น รสส้ม ทับทิม ฯลฯ กล่อง 210

19 น้ําผลไม้บรรจุกล่อง100%ไม่มีน้ําตาลเจือปนขนาด
ไม่ตํ่ากว่า 200  มล.รสต่างๆเช่น องุ่นเขียว องุ่นแดง 
ส้ม แอ๊ปเปิล้ สัปปะรด ฝร่ัง กล่อง 600

20 น้ําผักผลไม้รวมบรรจุกล่อง 100%ไม่มี
น้ําตาลเจือปน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 200 มล.
 สูตรต่าง  เช่น  เรดบีทสีแดง กีวีสีเขียว
แครอทสีส้มแครอทม่วง กล่อง 400

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ
ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

21 กะปิอย่างดีไม่เจือปนอย่างอื่น

 ชนิดกระปุกขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กระปกุ 72

22 เกลือปรุงรสผสม ไอโอดีน ขนาด

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. ถุง 40

23 เต้าเจี้ยวขาว กก. 28

24 เต้าเจี้ยวสูตร 1 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 ซม3
ขวด 72

25 เต้าหูย้ี้แดงบรรจุโหลแก้วหรือโหล

พลาสติกขนาดไม่ตํ่ากว่า 2.8 กิโลกรัม ขวดโหล 6

26 ซีอิ้วขาวสูตร 1 (ซอสถั่วเหลือง)

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซม3
ขวด 420

27 ซีอิ้วดําสูตร 5 ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 940 ซม3
ขวด 72

28 ซอสมะเขือเทศ ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 620 กรัม ขวด 200

29 ซอสมะเขือเทศ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 กรัม ขวด 90

30 ซอสมะเขือเทศชนิดซอง บรรจุ

ซองละ 11 กรัม ขนาดถุงละ 100 ถุง 12

31 ซอสถั่วเหลืองปรุงรสบรรจุซอง

หนักไม่ตํ่ากว่า 5 กรัม บรรจุถุงละ100 ซอง ถุง 12

32 ซอสถั่วเหลืองชนิดโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 16%

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซีซี ขวดใหญ่ ขวด 240

33 ซอสพริก ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 570 ซม3
ขวด 40

34 ซอสหอยนางรม ขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 กรัม ขวด 300

35 ผงซุปไก่ บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1000 กรัม กระป๋อง 120

36 น้ําส้มสายชูกล่ันไม่ตํ่ากว่า  5% ขวดเหล่ียม

ขนาด ไม่ตํ่ากว่า ขวดละไม่ตํ่ากว่า 700 มิลลิลิตร ขวด 120

37 น้ําหวานสีต่างๆ กล่ินกรีมโซดา กล่ินสละ

กล่ินมะลิ บรรจุขวดไม่ตํ่ากว่า 710 ซีซี ขวด 350

รวม

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



ยอดยกไป

จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

38 น้ําจิ้มบ๊วยเจี่ย ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ขวด 28

39 น้ําจิ้มไก่ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ขวด 28

40 น้ําปลาแท้ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซีซี

(ไม่คืนขวด) ขวด 420

41 น้ําปลาแท้ ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า

750 ซีซี(ไม่คืนขวด) ขวด 200

42 น้ํามันพืชรําข้าว บรรจุขวด ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร ขวด 600

43 น้ํามันพืชถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด

ไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร มีโอเมก้า 3 ขวด 720

44 น้ํามันพืช MCTไม่ตํ่ากว่า  (1,000 ซีซี) แกลลอน 20

45 น้ํามันงา ขนาดไม่ตํ่ากว่า  630 ซีซี ขวด 12

46 น้ํามันข้าวโพด ขนาดบรรจุขวด

ละไม่ตํ่ากว่า  1 ลิตร ขวด 12

47 กล่องข้าวพลาสติก 3 ช่อง

(มีฝาปิด) ใบ 1,000

48 ลูกพรุนไม่มีเม็ดบรรจุถุง น้ําหนักไม่ตํ่ากว่า 227 กรัม ถุง 18

49 ลูกเกตุชนิดบรรจุกล่อง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 250  กรัม กล่อง 6

50 ผงพะโล้ชนิดซอง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 450  กรัม กล่อง 6

51 ผงกระหร่ีบรรจุขวดขนาดไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ขวด 6

52 เยลล่ีขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม กล่อง 120

53 เนยสดขนาดไม่ตํ่ากว่า 227กรัม ชนิดจืด ก้อน 10

54 น้ํามันเมล็ดชา บรรจุขวดละไม่ตํ่ากว่า  500 มล. ขวด 6

55 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลต มอลต์ ชนิงผง

ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 750 กรัม ถุง 120

56 น้ําตาลฟรุคโตส บรรจุถุง

ขนาดบรรจุ ไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 6

57 น้ําตาลทรายแดงบรรจุถุง ๆละไม่ตํ่ากว่า  1 กก. ถุง 60

รวม

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



ยอดยกไป

จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

58 สารให้ความหวานแทนน้ําตาลชนิดซอง

(50 ซอง/กล่อง) กล่อง 6

59 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ์

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 1,400

60 น้ําตาลมะพร้าวชนิดแท้ กก. 350

61 หอมแห้งหัวเล็ก แห้งสนิทไม่ลีบ ตัดจุก กก. 160

62 หอมใหญ่แห้งสนิทหัวโต กก. 180

63 ดอกไม้จีน กก. 6

64 ฟองเต้าหูแ้ห้ง กก. 21

65 พริกแห้งอย่างดีสีเข้มเม็ดใหญ่บางช้าง กก. 3

66 พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็ก กก. 6

67 กระเทียมแห้งอย่างดีหัวโตแห้งสนิทตัดจุก กก. 180

68 พริกไทยเม็ดขาวอย่างดี กก. 2

69 พริกไทยป่นบรรจุถุงอย่างดี กก. 15

70 มะขามเปียกชนิดแกะเม็ดใหม่

สีน้ําตาลอ่อนไม่มีกล่ินสาป กก. 60

71 น้ําพริกเผาอย่างดีบรรจุขวดละ

ไม่ตํ่ากว่า 465 กรัม ขวด 28

72 น้ําพริกแกงชนิดต่างๆอย่างดี กก. 60

73 เกลือป่นบรรจุซองขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 กรัม

บรรจุ 100 ซอง/ถุง พิมพ์ซองเกลือป่น ถุง 6

74 เกลือไทยชนิดป่น กก. 60

75 เต้าหูห้ลอดขาว หลอด 350

76 ไก่หยองอย่างดี กรอบ ใหม่ไม่ป่น

ไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 12

77 หมูหยองอย่างดี กรอบใหม่ 

ไม่ป่นไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 60

รวม

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



ยอดยกไป

จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

78 กุ้งแห้งเนื้อ อย่างดี ตัวใหญ่จืด ไม่ใส่สี และไม่มีเปลือก กก. 12

79 เต้าหูสี้ขาว แข็งขนาด 3.5 "

หนา 1" สดใหม่ไม่มีกล่ินเหม็นเปร้ียว กก. 200

80 เต้าหูห้ลอดไข่ (ไข่ไก)่ หลอด 180

81 ผงหมักหมูแดง บรรจุซองละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ซอง 12

82 บะหมี่สด ไม่เหม็นสาปไม่ขึ้นรา ไม่ใส่สี กก. 100

83 เกี้ยมอี๋ กก. 30

84 ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก กก. 160

85 ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ กก. 160

86 ก๋วยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้สด กก. 30

87 เส้นก๋วยจั๊บสด กก. 100

88 แป้งเกี้ยว กก. 40

89 เส้นหมี่ขนาดบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 2,700 กรัม. ถุง 40

90 วุน้เส้นบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 0.5 กก. ถุง 100

91 วุน้ผงสําเร็จซอง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 50 กรัม ซอง 30

92 แป้งปอเปีย๊ะสดใหม่ กก. 20

93 มักกะโรนี ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 30

94 สปาเก็ตต้ี ขนาดไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม ถุง 30

95 โปรตีนเกษตร ชนิดชิ้น กก. 60

96 โปรตีนเกษตรชนิดชิ้นเล็กละเอียด กก. 60

97 โปรตีนสําเร็จรูปชนิดสด รูปต่างๆ กก. 28

98 ขนมปังป่น ชนิดขาวเป็นเกร็ด กก. 8

99 สาคูเม็ดเล็ก ขนาดบรรจุถุงละ

ไม่ตํ่ากว่า 480 กรัม ถุง 60

100 ลูกชิ้นผลิตจากถั่วเหลือง กก. 24

101 ไส้กรอกไก่ ผลิตจากถั่วเหลือง กก. 24

รวม

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



ยอดยกไป

จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

102 งาขาวไม่มีทรายปน บรรจุถุง ๆ

ละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 12

103 ถั่วแดงหลวงไม่มีกรวดทรายปน กก. 40

104 ถั่วเขียวดิบไม่มีกรวดทรายปน กก. 40

105 ขา้วสารเหนียวขาว ดิบอยา่งดีไม่ขึ้นราไม่เจอืปน กก. 60

106 ข้าวสารเหนียวขาว ดิบอย่างดีไม่ขึ้นรา

ไม่เจือปน บรรจุถุงล 1 กก. กก. 60

107 น้ํามันสลัดชนิดข้นตรา เบสฟูดส์หรือคิวพี กก. 6

108 อบเชย กก. 3

109 โป๊ยกั๊ก กก. 3

110 เม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ดิบ กก. 10

111 แป้งมันบรรจุละไม่ตํ่ากว่า 980 กรัม ถุง 60

112 แป้งทอดกรอบชนิดถุงบรรจุซอง      

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ซอง 60

113 แป้งสาลี ขนาดไม่ตํ่ากว่า  1,000 กรัม บรรจุถุง ถุง 3

114 แป้งข้าวโพด บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า700 กรัม ถุง 60

115 โปรตีนปรุงรสพิเศษ ผลิตจากถั่วเหลือง

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1000 กรัม ถุง 10

116 แป้งถั่วเหลือง 100 % ชนิดบรรจุถุงละ 20 กก. กก. 300

117 ลําไยแห้ง กก. 12

118 กระเจี๊ยบแห้ง กก. 12

119 ดอกเก๊กฮวยแห้ง กก. 12

120 มะตูมแห้งชนิดหัน่เป็นแผ่น กก. 12

121 เยื่อไผ่แห้งสีขาวใหม่ จากประเทศจีน

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ถุง 60

122 มะตูมผงสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 36

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



รวม

ยอดยกไป

จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

123 ขิงผงสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 36

124 เก็กฮวยสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 36

125 เห็ดหอมแห้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 1.5 " กก. 60

126 เห็ดหูหนูขาวแห้ง กก. 15

127 กล่องข้าวพลาสติก 3 ช่องมีฝาปิด ใบ 100

128 ช้อนพลาสติก (ข้าวห่อ) อัน 300

129 ถ้วยพลาสติกใสชนิดบาง(มีฝาปิด)

ขนาดบรรจุ 180 - 200 ซีซี ถ้วย 1,500

130 พลาสติกฟิลม์ ถนอมอาหาร 

ขนาด ความกวา้ง 12 " Xยาวไม่ตํ่ากวา่ 500 เมตร ม้วน 3

131 พลาสติกฟิลม์ ถนอมอาหาร 

ขนาดกวา้ง 18 " X ยาวไม่ตํ่ากวา่ 500 เมตร ม้วน 18

132 อลูมิเนียมฟรอยห่ออาหาร

ขนาดกว้าง 30 ซม. X ยาว ไม่ตํ่ากว่า 7.6 เมตร กล่อง 3

133 หลอดชนิดงอได้สีขาวห่อกระดาษซองละ100 หลอด

ปิดผนึกความยาวไม่ตํ่ากว่า 20 ซม. หอ่ 180

134 เม็ดแมงลัก บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า  100 กรัม ถุง 3

135 วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาล(ซูคาโรส)

ขนาดบรรจุกล่อง ละ 100 ซอง กล่อง 6

136 ข้าวโอ๊ต (Quaker) ปรุงสําเร็จขนาดไม่ตํ่ากวา่  800  กรัม กระป๋อง 1

137 ลูกเดือยดิบไม่มีกรวดทรายปน กก. 6

138 กระเพาะปลาแห้งชนิดแผ่นอย่างดี

ไม่เหม็นหืน ไม่อมน้ํามัน กก. 28

รวม

ยอดยกไป

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

139 ซอสเทอริยากิ บรรจุขวด ขนาด 1000 ซีซี ขวด 6

140 เส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม กก. 100

141 สาหร่ายทะเล ชนิดแผ่น กก. 3

142 เม็ดเก๋ากี้ กก. 3

143 ดอกคําฝอย กก. 3

รวม

รวมสุทธิ

หมายเหตุ
ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมีเคร่ืองหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

หมวด ช. ขา้วสาร

1 ข้าวสารหอมมะลิ คัดดี พิเศษ 100%  ข้าวใหม่

ไม่ค้างปี มียางข้าว หุงขึ้นหม้อ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม 

ไม่มีกรวด หินปนอยู่ เมล็ดขาว สะอาด เรียว ใส

ไม่มีข้าวชนิดอื่นผสม ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีความนุ่มนวล

บรรจุถุงๆละ 5 กก. กก. 2,000

2 ปลายข้าวสารหอมมะลิ ไม่มีกรวด หินปนอยู่

ไม่มีข้าวชนิดอื่นผสม ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีความนุ่มนวล

บรรจุถุงๆละ 50 กก. กระสอบ 4

รวม

รวมสุทธิ

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน
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