




















แบบ บก.06 
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณที่ไดร้บัจัดสรรและรายละเอยีดคา่ใชจ้า่ย 

การจดัซือ้จัดจา้งทีม่ิใชง่านก่อสรา้ง 
 
1. ชื่อโครงการ    ซื้ออาหารคนไข้ รวม 6 หมวด 
   ส าหรับใช้ในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 
2. หน่วยงาน กลุ่มงาน/ฝ่าย   กลุ่มงานโภชนศาสตร์                    สว่นราชการ     สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร               994,046.00                                      บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)   
เป็นเงิน          994,046.00           บาท       ราคา/หน่วย          (ถ้ามี)                         บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  ราคาที่เคยซื้อหลังสุดในระยะเวลา 2 ปี ตามสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 
            สัญญาเลขท่ี 2/2564 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564  
            และสัญญาเลขที่ 3/2564 ลงวันที่ 9 พฤศจิกายน 2564        
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
      6.1  นายโชคชัย       สุขเหลือง ต าแหน่ง รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
      6.2  นางสาวณัษฐา       พิภพไชยาสิทธิ์       ต าแหน่ง  นายแพทย์ช านาญการ 
      6.3  นางสาวณัฐา         คงรอต               ต าแหน่ง  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
      6.4  นางสาวสุมาลี นุชิต            ต าแหน่ง  นักโภชนาการปฏิบัติการ    
      6.5  นางสาวอุไรวรรณ สุภาวงค ์            ต าแหน่ง  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
 

 
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ  
 (         นายโชคชัย   สุขเหลอืง ) 
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (   นางสาวณัษฐา  พิภพไชยาสิทธิ์   ) (       นางสาวณัฐา   คงรอต ) 
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
 (        นางสาวสุมาลี   นุชิต    ) (    นางสาวอุไรวรรณ  สุภาวงค ์ ) 
    
 



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
หมวด ก. อำหำรเน้ือสัตว์บก

เนื้อสัตว์ทุกชนิด จะต้องสด ไม่มีรอยจ้้ำเขียว
ไม่มีกล่ินเสียสะอำด ไม่มีพยำธิ ไม่แช่แข็ง ไม่มีสำร
ตกค้ำง หรือสำรปนเปือ้น

ประเภทไก่
1 เนื้ออกไก่ลอกหนัง(บดหรือหัน่ตำมส่ังไม่ปนน้้ำ) กก. 100

2 เนื้อสันในไก(่บดหรือหัน่ตำมส่ังไม่ปนน้้ำ) กก. 250

3 ตับไก(่ไม่ปนหัวใจและเคร่ืองใน) กก. 80

4 โครงไก่ทัง้ตัวไม่รวมหัว กก. 20

ประเภทหมู
5 กระดูกซ่ีโครงหมู เป็นชิ้น(ท้ำน้้ำซุป) กก. 60

6 ตับหมูสด(ไม่รวมตับเหล็ก)ไม่แช่แข็ง(บดหรือหั่นตำมส่ังไม่ปนน้้ำ) กก. 30

7 หมูบดอนำมัย(ปรุงรส)แช่แข็ง บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 80

8 หมูบดอนำมัย แช่แข็ง (ไม่ปรุงรส)บรรจุถุงละ
1 กิโลกรัม กก. 80

รวม

ยอดรวมสุทธิ

หมำยเหตุ
ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพอำหำรปลอดภัย จำกกระทรวงสำธำรณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมำยฮำลำล

ใบเสนอรำคำ อำหำรคนไข้ประจ ำปีงบประมำณ 2564 งวดที่ 1
และควำมต้องกำรจ ำนวนที่ใช้ใน 6 เดือน โดยแยกอำหำร รวม 6 หมวด (อำหำรเหลว) ดังน้ี

รำคำรวมของ
รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
หมวด ข. อำหำรเน้ือสัตว์น้ ำ

ประเภทปลำน้ ำจืด
ปลำน้้ำจืดทุกชนิดต้องเป็นปลำทีส่ดเหงือกสีแดงสด
 ล้ำงสะอำดไม่ มีเมือกไม่มีพยำธิไม่มีกล่ินเหม็น
ภำยในท้องไม่เน่ำเนื้อไม่แตกหรือมีแผลไม่แช่แข็ง
ไม่มีสำรปนเปือ้น

1 เนื้อปลำนิลสดขนำดตัวละไม่ต้่ำกว่ำ 800 กรัมขอดเกร็ด
ตัดแต่ง แล่เป็นชิ้นไม่แช่แข็งขนำดชิ้นละไม่ต้่ำกว่ำ 
250 กรัม กก. 12

2 เนื้อปลำทับทิมสด ขนำดตัวละไม่ต้่ำกว่ำ 800 กร้ม
(ขอดเกล็ด แล่ ตัดแต่ง ขนำดชิ้นละไม่ต้่ำกว่ำ 250 กรัม
ล้ำงออกให้สะอำด) กก. 12

ประเภทปลำทะเล
ปลำทะเลทุกชนิดต้องเป็นปลำทีส่ดเหงือกสีแดงสด
ล้ำงสะอำดไม่มีเมือก ไม่มีพยำธิ ไม่มีกล่ินเหม็น
ภำยในท้องไม่เน่ำ เนื้อไม่แตก หรือมีแผลไม่แช่แข็ง
ไม่มีสำรปนเปือ้น

3 เนื้อปลำแพนกำเซีย ดอลล่ี ไม่มีหนังและก้ำง
ไม่ติดหน้ำท้อง ตัดแต่งแล้ว(หัน่หรือตัดแต่งตำมส่ัง) กก. 25

4 เนื้อปลำกระพงแล่แล้วไม่รวมหัวกระดูกกลำงและหำงครีบ
ขนำดชิ้นละไม่ต้่ำกว่ำ  300  กรัม กก. 20

ประเภท กุ้ง ปู หอย
กุ้งสด ปูสด หอยสด จะต้องสดจริงไม่มีกล่ินเหม็น ไม่เน่ำ
และต้องสะอำดไม่มีพยำธิ ไม่แช่แข็ง
ไม่มีสำรปนเปือ้น

5 กุ้งซีแฮ้ไม่ปลอกเปลือก ขนำดตัว
ยำว 5 " (ประมำณ60-65ตัว/กก.) กก. 10

6 เนื้อปูอัด กก. 6

รวม

ยอดรวมสุทธิ

หมำยเหตุ
ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพอำหำรปลอดภัย จำกกระทรวงสำธำรณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมำยฮำลำล

ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน
รำคำรวมของ

รำคำกลำง



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
หมวด ค. ไข่

ประเภทไข่ บรรจุถำดใส่ไข่ชนิดพลำสติกแผงใหม่
สะอำด ไข่ทุกชนิดต้องใหม่ สด ไม่บุบ และไม่แตก
สะอำด ไม่มีมูลสัตว์ติดเปลือก

1 ไข่เป็ดสด(14 ฟอง/กก.) กก. 25

2 ไข่ไก่สด(15 ฟอง/กก.) กก. 500

3 ไข่ขำวพำสเจอร์ไรส์แช่เย็น กก. 600

4 ไข่แดงพำสเจอร์ไรส์แช่เย็น กก. 340

ยอดรวมสุทธิ

หมำยเหตุ
ผ่ำนกำรรับรองคุณภำพอำหำรปลอดภัย จำกกระทรวงสำธำรณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมำยฮำลำล

รำคำรวมของ
รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
หมวด ง. อำหำรผักสด-ผลไม้

1 ผักกวำงตุ้ง กก. 60

2 ผักกำดขำวปลีตัดแต่งแล้ว กก. 50

3 บล๊อกโคร่ีตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 12

4 กะหล้่ำปลีตัดแต่งแล้ว 2-3 หัว/กก. กก. 18

5 ฟักทองเนื้อแน่นลูกโตผลละไม่ต้่ำกว่ำ 2 กก. กก. 60

6 หัวผักกำดขำวสดไม่ฟ่ำมหัวใหญ่ 3-6 ผล/กก. กก. 12

7 หัวผักกำดเหลือง (แครอท)ต่ำงประเทศ 4-6 ผล/กก. กก. 30

8 ขิงสด(ชนิดเป็นแง่ง อ่อนหรือแก)่ กก. 12

9 ตะไคร้ กก. 6

10 มันฝร่ังหัวโตเนื้อแน่นไม่ต้่ำกว่ำ 250 กรัม กก. 6

11 ใบเตยหอม กก. 6

12 บีทรูท ผลละไม่ต้่ำกว่ำ 150 กรัม กก. 3

13 ดอกอัญชัญ กก. 2

14 ใบบัวบก กก. 12

15 ข้ำวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดแล้ว กก. 30

ผลไม้
ผลไม้ทุกชนิดจะต้องสด ไม่งอม หรือแก่จัด
ไม่ช้้ำ มีลักษณะถูกต้องตำมทีต้่องกำรจะใช้
ผลงำมไม่มีแมลงหรือหนอน ไม่ฟ่ำม

16 กล้วยน้้ำว้ำสุกผลโต หวีละ 8-12 ผล กก. 60

17 ส้มเขียวหวำน ขนำด 8-10 ผล/กก. กก. 30

18 แคนตำลูป ขนำดผลละไม่ต้่ำกว่ำ 1 กก.(สุกมีกล่ินหอม) กก. 30

19 มะละกอสุกพันธ์ฮอลแลนด์ ผลละไม่ต้่ำกว่ำ 1 กก. กก. 20
รวม

รวมสุทธิ

รำคำรวมของ
รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
หมวด ฉ. อำหำรแห้ง ของเค็ม

และเครื่องกระป๋อง
1 กะทิกล่อง(หัวกะทิชนิดธรรมดำ,อบควันเทียน

บรรจุกล่องละ 1000 ซีซี กล่อง 12

2 กะทิธัญพืชบรรจุกล่อง UHT ขนำด 1000 ซีซี กล่อง 12

3 กระเจี๊ยบแห้ง กก. 5

4 เก็กฮวยส้ำเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 500 กรัม ถุง 50

5 ไก่หยองอย่ำงดี กรอบ ใหม่ไม่ป่น
ไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 9

6 เกลือปรุงรสผสม ไอโอดีน ขนำด
บรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 1 กก. ถุง 24

7 เกลือไทยชนิดป่น กก. 12

8 ข้ำวโอ๊ต (Quaker) ปรุงส้ำเร็จ
 ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ  800  กรัม กระป๋อง 3

9 ขิงผงส้ำเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 500 กรัม ถุง 36

10 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลต มอลต์ ชนิงผง
ขนำดบรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 750 กรัม ถุง 60

11 เคร่ืองด่ืมธัญญำหำร(สูตรน้้ำตำลน้อย)ขนำดบรรจุ
ซองละไม่ต้่ำกว่ำ 26 กรัม บรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 14 ซอง/ถุง ถุง 24

12 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตร Activ - B
ขนำดบรรจุซองละไม่ต้่ำกว่ำ 35 กรัม 
บรรจุ 15 ซอง/ถุงบรรจุซอง อลูมิเนียม ถุง 30

13 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตรวิตำมินรวม
แร่ธำตุ 15 ชนิด ขนำดบรรจุซองละ 35 กรัม 
บรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 20 ซอง/ถุง ซองอลูมิเนียม ถุง 30

14 ช้อนพลำสติก (ข้ำวห่อ) อัน 1,800

15 ซอสถั่วเหลืองชนิดโปรตีนไม่ต้่ำกว่ำ 16%
ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 680 ซีซี ขวดใหญ่ ขวด 36

16 ซอสถั่วเหลืองปรุงรสบรรจุซอง
หนักไม่ต้่ำกว่ำ 5 กรัม บรรจุถุงละ100 ซอง ถุง 10

รวม

ยอดยกไป

รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน
รำคำรวมของ



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
ยอดยกมำ

17 ซอสมะเขือเทศ ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 600 กรัม ขวด 12

18 ซอสมะเขือเทศชนิดซอง บรรจุ
ซองละ 11 กรัม ขนำดถุงละ 100 ถุง 6

19 ซอสหอยนำงรม ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 600 กรัม ขวด 12

20 ซีอิ้วขำวสูตร1 (ซอสถั่วเหลือง)ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 700 ซม3 ขวด 36

21 ซีอิ้วด้ำสูตร 5 ขนำดบรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 940 ซม3 ขวด 36

21 เต้ำหูห้ลอดขำว หลอด 60

22 เต้ำหูห้ลอดไข่ (ไข่ไก)่ หลอด 30

23 วัตถุให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำล(ซูคำโรส)
ขนำดบรรจุกล่อง ละ 100 ซอง กล่อง 6

24 ถ้วยพลำสติกใสชนิดบำง(มีผำปิด)
ขนำดบรรจุ 180 - 200 ซีซี ถ้วย 400

25 นมข้ำวโพดบรรจุกล่อง ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 180 มล.
บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่ำง ๆ
เช่น สูตรผสมงำด้ำ สูตรไฟว์นิวเทวียน กล่อง 300

26 นมข้ำวกล้องงอกยำคูลย์ ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 180 มล.
บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่ำง ๆ กล่อง 240

27 นมข้นดัดแปลงไขมันไม่หวำนบรรจุลังละ 4 โหล กระปอ๋ง 600

28 นมข้นหวำนบรรจุลังๆละ 4โหล กระปอ๋ง 480

29 นมธัญพืชหรือนมธัญพืชอื่นๆทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียง 
เช่น ฟอร์แคร์ บำลำนซ์รสชำติต่ำงๆ 180 ซีซีบรรจุกล่อง กล่อง 300

30 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่อง UHTไม่ต้่ำกว่ำ 230 ซีซี
สูตรถั่วเหลืองผสมงำด้ำ กล่อง 300

31 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่องUHT ไม่ต้่ำกว่ำ
250 ซีซี สูตรถั่วเหลือง 100 % สูตรเจ กล่อง 300

32 นมถั่วเหลือง ขนำดบรรจซุองละไม่ต้่ำกว่ำ 35 กรัม 

บรรจ ุ15 ซอง/ถงุ น้้ำหนักสุทธิไม่ต้่ำกว่ำ 525 กรัม ถุง 60

33 นมสดบรรจุกล่องยูเอชทีชนิดพร่องมันเนย
บรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 225 ซีซี กล่อง 900

รวม

ยอดยกไป

ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืนรำคำกลำง
รำคำรวมของ



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
ยอดยกมำ

34 นมถั่วเหลืองสูตรแคลเซียมสูงชนิดไม่เติมน้้ำตำล
ไม่ผสมนมผง บรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 225 ซีซี กล่อง 300

35 นมสดบรรจุกล่องยูเอชที รสชอคโกแลตมอลต์
บรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 180 ซีซี(สูตรน้้ำตำลน้อย) กล่อง 300

36 นมสดบรรจุกล่อง ยูเอชที ขนำดบรรจุ 
ไม่ต้่ำกว่ำ 250 ซีซี รสจืด(บรรจุกล่องหิว้กล่องละ 1 โหล กล่อง 240

37 เนยสดขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 227กรัม ชนิดจืด ก้อน 3

38 น้้ำตำลทรำยขำวบริสุทธิบ์รรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 1 กก. กก. 1,200

39 น้้ำตำลทรำยแดงบรรจุถุง ๆละไม่ต้่ำกว่ำ  1 กก. ถุง 36

40 น้้ำตำลมะพร้ำวชนิดแท้ชนิดก้อนน้้ำหนัก 1 กก./ก้อน กก. 20

41 น้้ำตำลฟรุคโตส บรรจุถุง ไม่ต้่ำกว่ำ 500 กรัม ถุง 40

42 ซอสหอยนำงรมสูตรลดโซเดียมบรรจขุวดไม่ต้่ำกว่ำ 580 ซีซี ขวด 12

43 น้้ำซีอิ้วขำวสูตรลดโซเดียมบรรจุขวดไม่ต้่ำกว่ำ 500 ซีซี ขวด 12

44 น้้ำผักผลไม้ไม่ต้่ำกว่ำ 40%บรรจุกล่องขนำด
ไม่ต้่ำกว่ำ 200 มล.บรรจุหีบละ 36 กล่อง
รสต่ำง ๆ เช่น น้้ำส้มผสมแครอท ผสมน้้ำแอปเปิล้ กล่อง - 600

45 น้้ำผักผลไม้รวมบรรจุกล่อง 100%ไม่มีน้้ำตำลเจือปน
ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 200 มล. สูตรต่ำง  เช่น  เรดบีทสีแดง
กีวีสีเขียว แครอทสีส้มแครอทม่วง กล่อง 120

46 น้้ำผลไม้100%รสต่ำงๆไม่มีน้้ำตำลเจือปน
ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ1000 มล. เช่น รสส้ม ทับทิม ฯลฯ กล่อง 24

47 น้้ำผลไม้บรรจุกล่อง100%ไม่มีน้้ำตำลเจือปนขนำด
ไม่ต้่ำกว่ำ 200 มล.รสต่ำงๆเช่น องุ่นเขียว องุ่นแดง
ส้ม แอ๊ปเปิล้ สัปปะรด ฝร่ัง กล่อง 120

48 น้้ำมันข้ำวโพด ขนำดบรรจุขวดละไม่ต้่ำกว่ำ 1 ลิตร ขวด 60

49 น้้ำมันพืชถั่วเหลืองบรรจุขวดขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 1 ลิตร
มีโอเมก้ำ 3 ขวด 36

50 น้้ำมันพืชร้ำข้ำว บรรจุขวด ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 1 ลิตร ขวด 36

51 น้้ำมันเมล็ดชำ บรรจุขวดละไม่ต้่ำกว่ำ  500 มล. ขวด 2

รวม

ยอดยกไป

รำคำรวมของ
รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
ยอดยกมำ

52 น้้ำส้มสำยชูกล่ันไม่ต้่ำกว่ำ  5% ขวดเหล่ียม
ขนำด ไม่ต้่ำกว่ำ ขวดละไม่ต้่ำกว่ำ 700 มิลลิลิตร ขวด 24

53 น้้ำหวำนสีต่ำงๆ กล่ินกรีมโซดำ กล่ินสละ
กล่ินมะลิ บรรจุขวดไม่ต้่ำกว่ำ 710 ซีซี ขวด 360

54 แป้งข้ำวจ้ำวบรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 1,000 กรัม กก. 3

55 แป้งข้ำวโพด บรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 700 กรัม ถุง 12

56 แป้งมันบรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 980 กรัม ถุง 6

57 แป้งสำลี ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ  1,000 กรัมบรรจุถุง ถุง 3

58 ผงซุปไก่ บรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 800 กรัม ถุง 6

59 ผงปรุงครบรสหอมหัวใหญ่ชนิดซองขนำดไม่ต้่ำกว่ำ60กรัม ซอง 120

60 พลำสติกฟิลม์ ถนอมอำหำร 
ขนำดกวำ้ง 18 " X ยำวไม่ต้่ำกวำ่ 500 เมตร ม้วน 10

61 เยลล่ีขนำดบรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 100 กรัม กล่อง 60

62 วุน้ผงส้ำเร็จซอง ขนำดไม่ต้่ำกว่ำ 50 กรัม ซอง 30

63 เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผงบรรจุกระปอ๋งไม่ต้่ำกวำ่ 227 กรัม กป. 36

64 สำคูเม็ดเล็ก ขนำดบรรจุถุงละ ไม่ต้่ำกว่ำ 480 กรัม ถุง 24

65 สำรให้ควำมหวำนแทนน้้ำตำลชนิดซอง(50 ซอง/กล่อง) กล่อง 5

66 หมูหยองอย่ำงดี กรอบใหม่ 
ไม่ป่นไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 30

67 หลอดชนิดงอได้สีขำวห่อพลำสติกซองละ100 หลอด
ปิดผนึกควำมยำวไม่ต้่ำกว่ำ 20 ซม. หอ่ 150

68 หอมใหญ่แห้งสนิทหัวโต กก. 60

69 อำหำรทดแทน BD. ประกอบด้วยโปรตีนจำก
ถั่วเหลืองและมีน้้ำมัน MCTใช้ได้ tube feeding

และ Supplement  บรรจุถุงละไม่ต้่ำกวำ่ 2.5 kg ถุง 400

70 น้้ำมันพืช MCTไม่ต้่ำกว่ำ  (450 ซีซี) ขวด 9

71 กล่องบรรจุอำหำรพลำสติก 3 ช่องพร้อมฝำ กล่อง 360

72 มอนโตเด็จติน BLDE บรรจุถุงละ 1 กก. ถุง 120

73 ผงฟู หรือ เบกกกิ้งโซดำ ถุง 40

74 ครีมซุปเพื่อสุขภำพ(ไม่มีนมววัผสม)บรรจุไม่ต้่ำกวำ่ 200 มล. กล่อง 60

รวม

ยอดยกไป

รำคำรวมของ
รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
ยอดยกมำ

75 ผงอำหำรทำงกำรแพทย์กล่ินวนิลำ สูตร Fos
บรรจุ 2400 กรัม/ถุง ถุง 48

76 ผงอำหำรทำงกำรแพทย์กล่ินวนิลำ สูตรส้ำหรับผู้ป่วย
เบำหวำน บรรจุถุงละ 2.5 กก./ถุง ถุง 12

77 ปลำทูน่ำกระป๋องสูตรในน้้ำมัน/น้้ำเกลือ กระปอ๋ง 60

78 ผงปรุงรสโซเดียมต้่ำ บรรจุไม่ต้่ำกว่ำ 100 กรัม/ถุง ถุง 30

79 นมถั่วเหลืองสูตรน้้ำตำลน้อยบรรจุกล่องยูเอสทไีม่ต้่ำกวำ่ 125มล. กล่อง 480

80 นมสดบรรจุกล่องยูเอสทีไม่ต้่ำกว่ำ 125 มล. กล่อง 720

81 แป้งแพนเค้กส้ำเร็จรูปกล่องเล็ก กล่อง 6

82 เจลำตินชนิดแผ่น กล่อง 20

83 ขนมปังปอนด์ท้ำแซนวิช แถวละ 18 แผ่น
ไม่นับหัวท้ำยใหม่สด แถว 30

84 ขนมปังแครกเกอร์ชนิดจืด,รสผัก บรรจุ 8 ซอง/กล่อง กล่อง 150

รวม

รวมสุทธิ

ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน
รำคำรวมของ

รำคำกลำง



จ ำนวนของ
ล ำดบั รำยกำร หน่วย     รำคำเสนอ ทีใ่ชภ้ำยใน

บำท สต. บำท สต.  6 เดอืน บำท สต.
หมวด ช. ขำ้วสำร

1 ข้ำวสำรหอมมะลิ คัดดี พิเศษ 100%  ข้ำวใหม่
ไม่ค้ำงปี มียำงข้ำว หุงขึ้นหม้อ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม 
ไม่มีกรวด หินปนอยู่ เมล็ดขำว สะอำด เรียว ใส
ไม่มีข้ำวชนิดอื่นผสม ตำมมำตรฐำนกระทรวงพำณิชย์
เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีควำมนุ่มนวล
บรรจุถุงๆละ 5 กก. ถุง 120

2 ปลำยข้ำวสำรหอมมะลิ ไม่มีกรวด หินปนอยู่
ไม่มีข้ำวชนิดอื่นผสม ตำมมำตรฐำนกระทรวงพำณิชย์
เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีควำมนุ่มนวล
บรรจุถุงๆละไม่ต้่ำกว่ำ 48 กก./กระสอบ/โพล่ี กระสอบ 2

3 ข้ำวเหนียวขำวดิบอย่ำงดีบรรจุถุงละไม่ต้่ำกว่ำ 1000 กรัม ถุง 12

4 ข้ำวกล้องหอมมะลิอย่ำงดีบรรจุถุงละ 5 กก. ถุง 12

5 ข้ำวหอมมะลิมันปูอย่ำงดีบรรจุถุงละ 5  กก. ถุง 12

6 ข้ำวโจ๊กหอมมะลิ ชนิดส้ำเร็จบรรจุ 1000 กรัม/ถุง ถุง 60

7 ข้ำวไรซ์เบอร่ีออกแกนนิกค์ บรรจุถุงละ 1000 กรัม/ถุง ถุง 30

รวม

รวมสุทธิ

รำคำรวมของ
รำคำกลำง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน
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