
 

ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้ออาหารส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จ านวน ๗ หมวด ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

                 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้ออาหารส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วย
เจ็บ จ านวน ๗ หมวด ด้วยวิธปีระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคา
ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๖,๓๕๕,๘๗๘.๐๐ บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อยเจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) ตาม
รายการ ดังนี้ 

  

๑.  หมวด ก. ประเภทเนื้อหมู, เนื้อไก่ จ านวน ๒๘   รายการ 
๒.  หมวด ข. ประเภทของแห้ง จ านวน ๑๙๖   รายการ 
๓.  หมวด ค. ประเภทผักสด จ านวน ๑๑๔   รายการ 
๔.  หมวด ง. ประเภทผลไม้ จ านวน ๓๐   รายการ 
๕.  หมวด จ. ประเภทไข่ จ านวน ๖   รายการ 
๖.  หมวด ฉ. ประเภทขนม จ านวน ๓๖   รายการ 
๗.  หมวด ช. ประเภทอาหารทะเล 
เนื้อปลาและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ 

จ านวน ๔๖   รายการ 

 

 

                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 

                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระ



ปิ่นเกล้า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็น
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                 ๑๑.ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                 ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซ่ึงได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงิน
แต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๓ 
ตุลาคม ๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา  
                ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.pinklao.go.th หรือ www.gprocurement.go.th 
หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๔๗๕๒๘๕๔ ในวนัและเวลาราชการ  
  

  

ประกาศ ณ วันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 
                       พล.ร.ต. 
                               (วชิยั   มนัสศิริวิทยา) 
                 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
                               กรมแพทย์ทหารเรือ 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
เลขที่  ๖๕/๒๕๖๑ 

การซื้ออาหารส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จ านวน ๗ หมวด 

ตามประกาศ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

ลงวันที่  ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ 

 

                  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "รพ.ฯ" มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  

๑.  หมวด ก. ประเภทเนื้อหมู, เนื้อไก่ จ านวน ๒๘   รายการ 
๒.  หมวด ข. ประเภทของแห้ง จ านวน ๑๙๖   รายการ 
๓.  หมวด ค. ประเภทผักสด จ านวน ๑๑๔   รายการ 
๔.  หมวด ง. ประเภทผลไม้ จ านวน ๓๐   รายการ 
๕.  หมวด จ. ประเภทไข่ จ านวน ๖   รายการ 
๖.  หมวด ฉ. ประเภทขนม จ านวน ๓๖   รายการ 
๗.  หมวด ช. ประเภทอาหารทะเล เนื้อ
ปลาและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ 

จ านวน ๔๖   รายการ 

 

 

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ 

                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 

                                    (๑)   หลักประกันสัญญา 

                          ๑.๕     บทนิยาม 

                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 

                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 

                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 

                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKKqhuZclTg99ctjaKISMqnISjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                           ๑.๗    TOR อาหารส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จ านวน ๗ หมวด 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 

                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ รพ.ฯ ณ วัน
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                          ๒.๑๐    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๒    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                          ๒.๑๓    ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
                          ๒.๑๔ มีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และ/หรือเครื่องปรุงเครื่องประกอบอาหาร 
วงเงินผลงานในสัญญาเดียวต้องไม่ต่ ากว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (ห้าแสนบาท) ในระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี นับถึงวันเสนอ
ราคาในครั้งนี้โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ท าแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบและตรวจรับ
เรียบร้อยแล้วและต้องเป็นผลงานที่กระท าสัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ซื้อ/จ้างโดยตรงไม่ใช่ผลงาน
อันเกิดจากการรับช่วง โดยมีหนังสือรับรองของหน่วยงานนั้นๆและให้น าส าเนาสัญญาซื้อขายมาแสดงในระบบในวันยื่น
เสนอราคาโดยการสแกนและน าเอกสารต้นฉบับมาแสดงในวันพิจารณาผลการประกวดราคาฯ 



             คณุลกัษณะเฉพาะ              
                    หมวด  ก. ประเภท เนื้อหม,ูเนื้อไก ่              
                             ๑. ตอ้งเป็นของใหม ่ สด ไมเ่น่า ไมเ่สยี  ไมม่กีลิน่เหม็น  ไมม่สี ิง่อืน่เจอืปน   อยูใ่นสภาพด ี
                             ๒.  เมือ่ท าการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนแลว้ตอ้งไมพ่บเกนิมาตรฐานก าหนด 
                             ๓. เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทหรอืโรงงาน ทีผ่า่นการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑท์ีด่ใีนการผลติ 
(GMP : Good Manufacturing Practice ) ของกรมปศสุตัว ์ไดรั้บการรับรองระบบวเิคราะหอ์นัตรายและควบคมุจดุ
วกิฤตในกระบวนการผลติ หรอื HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) 
                             ๔. คณุภาพ  ขนาด  ถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้ง
ผูป่้วยเจ็บ ประจ างวด ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒  หมวด ก.ประเภท เนื้อหม,ู เนื้อไก ่
  
                     หมวด  ข.  ประเภทของแหง้ 
                            ๑. ตอ้งเป็นของใหม ่ สด  ไมเ่น่า  ไมเ่สยี  ไมข่ึน้รา ไมม่กีลิน่เหม็น ไมม่สี ิง่อืน่เจอืปน อยูใ่น
สภาพด ี ไมห่มดอาย ุ
                            ๒.  เมือ่ท าการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนแลว้ตอ้งไมพ่บเกนิมาตรฐานก าหนด 
                            ๓. คณุภาพ ขนาดถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้งผูป่้วย
เจ็บประจ างวด ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒  หมวด ข. ประเภทของแหง้      
                      หมวด  ค.  ประเภทผักสด 
                             ๑. ตอ้งเป็นของสด สะอาด  ไมเ่น่า  ไมเ่สยี ไมม่หีนอนหรอืแมลงกดักนิ   ไมม่สี ิง่อืน่เจอืปน 
อยูใ่นสภาพด ี
                             ๒.  เมือ่ท าการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนแลว้ตอ้งไมพ่บเกนิมาตรฐานก าหนด 
                             ๓. คณุภาพ ขนาดถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้งผูป่้วย
เจ็บประจ างวด ๑ ตลุาคม  ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒  หมวด ค.ประเภทผักสด 
                    หมวด  ง.  ประเภทผลไม ้
                            ๑. ตอ้งเป็นของสด สะอาด ไมเ่น่า ไมเ่สยี   ไมช่ ้า      ไมม่หีนอนหรอืแมลงกดักนิ  ลักษณะผล
ไมผ่ดิปกต ิ อยูใ่นสภาพด ี
                            ๒.  เมือ่ท าการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนแลว้ตอ้งไมพ่บเกนิมาตรฐานก าหนด 
                             ๓.  คณุภาพ ขนาดถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้งผูป่้วย
เจ็บประจ างวด ๑  ตลุาคม  ๒๕๖๑  -  ๓๑  มนีาคม ๒๕๖๒  หมวด ง. ประเภทผลไม ้
                   หมวด  จ.  ประเภทไข ่
                              ๑. ตอ้งเป็นของใหม ่ สด  ไมเ่น่า  ไมเ่สยี ไมแ่ตก ไมม่กีลิน่เหม็น ไมม่สี ิง่อืน่เจอืปน อยูใ่น
สภาพด ี
                             ๒.  เมือ่ท าการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนแลว้ตอ้งไมพ่บเกนิมาตรฐานก าหนด 
                             ๓. คณุภาพ ขนาดถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้งผูป่้วย
เจ็บประจ างวด ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒ หมวด จ. ประเภทไข ่
                 หมวด  ฉ. ประเภทขนม 
                             ๑.  ตอ้งเป็นของใหม ่ ไมเ่กา่เก็บ  ระบวุันเดอืนปีทีผ่ลติและวนัเดอืนปีทีห่มดอาย ุ
ทีบ่รรจภุัณฑ ์ใหช้ดัเจน  ไมห่มดอาย ุ
                            ๒.  บรรจภุณัฑอ์ยูใ่นสภาพเรยีบรอ้ย  ไมบ่บุ ไมร่ั่ว ไมซ่มึ  ไมแ่ตก ไมพ่อง 
                            ๓.  คณุภาพตอ้งไดม้าตรฐาน   ม ีอย. รับรองคณุภาพอาหาร      ขนาดบรรจตุามมาตรฐาน
ทอ้งตลาด  หรอืตามทีร่ะบไุวใ้นคณุลักษณะเฉพาะของทางราชการ 
                           ๔.  ถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้งผูป่้วยเจ็บประจ างวด 
๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒  หมวด ฉ. ประเภทขนม 
                 หมวด  ช. ประเภท อาหารทะเล เนื้อปลา และผลติภณัฑแ์ปรรปูตา่งๆ                   
                             ๑. ตอ้งเป็นของใหม ่ สด ไมเ่น่า ไมเ่สยี  ไมม่กีลิน่เหม็น  ไมม่สี ิง่อืน่เจอืปน   อยูใ่นสภาพด ี
                             ๒.  เมือ่ท าการตรวจสอบสารเคมปีนเป้ือนแลว้ตอ้งไมพ่บเกนิมาตรฐานก าหนด 
                             ๓. เป็นผลติภัณฑข์องบรษัิทหรอืโรงงาน ทีผ่า่นการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑท์ีด่ใีนการผลติ 
(GMP : Good Manufacturing Practice ) ของกรมปศสุตัว ์ไดรั้บการรับรองระบบวเิคราะหอ์นัตรายและควบคมุจดุ
วกิฤตในกระบวนการผลติ หรอื HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) 
                             ๔. คณุภาพ  ขนาด  ถอืตามคณุลักษณะตามบญัชรีายละเอยีดอาหารส าหรับประกอบเลีย้ง
ผูป่้วยเจ็บ ประจ างวด ๑ ตลุาคม ๒๕๖๑ - ๓๑ มนีาคม ๒๕๖๒  หมวด ช.ประเภท อาหารทะเล เนื้อปลา และ
ผลติภัณฑแ์ปรรปูตา่งๆ 
                       การบรรจแุละหบีหอ่ 
                             ตอ้งบรรจใุนภาชนะหรอืหบีหอ่ใหเ้รยีบรอ้ย      ขนาดบรรจตุามมาตรฐานทอ้งตลาด หรอืตามที่
ทางราชการก าหนด  ภาชนะอยูใ่นสภาพด ี สะอาด 
                        ขอ้ก าหนดอืน่ ๆ   
                               ๑.  ผูเ้สนอราคาจะเสนอราคาทกุหมวด  หรอืจะเสนอราคาเพยีงหมวดใดหมวดหนึง่ 
ก็ได ้
                               ๒.  ผูเ้สนอราคาไดใ้นหมวดใด   ตอ้งแจง้รายละเอยีดราคาตอ่หน่วยของทกุรายการในหมวด



นัน้  แนบทา้ยแบบใบเสนอราคาดว้ย 
 
  

                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 

                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 

                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 

                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 

                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทัง้หมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 

                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 

                                   (๓)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 



Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 

                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒ ผูป้ระสงค์จะเสนอราคาจะเสนอราคาทุกหมวด หรือจะเสนอราคาเพียงหมวดใดหมวดหนึ่งก็
ได้แต่ต้องเสนอให้ครบตามรายการ และจ านวนที่ทางราชการต้องการซื้อในหมวดนั้นๆ 

                          ๔.๓     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 

                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๑๘๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๘๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก รพ.ฯ ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ อาหาร
ส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ จ านวน ๗ หมวด ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ รพ.ฯจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ 

                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                          ๔.๖     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งตัวอย่างของพัสดุที่เสนอ จ านวน ๑ โดยลงลายมือผู้ยื่นข้อเสนอ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง ตามบัญชีเอกสาร
ส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๑๐ ตุลาคม 
๒๕๖๑ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า 
                ทั้งนี ้รพ.ฯจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้
แล้ว รพ.ฯจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา 
                          ๔.๗    ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ 



ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๑  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้ถือ
ตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 

                          ๔.๙     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ รพ.ฯ ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๑๐     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 

                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และรพ.ฯ จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน เว้นแต่ รพ.ฯ จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ รพ.ฯ 

                          ๔.๑๑     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 

                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 

                 ๕.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 

                          ๕.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ รพ.ฯจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา และจะพิจารณาจากโดยให้เสนอราคาเป็นหมวดและพิจารณาจากราคารวมของแต่ละ
หมวด 

                          ๕.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 



                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ รพ.ฯ จะพิจารณา
จาก ราคาต่อรายการ 
                          ๕.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่รพ.ฯก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส าคัญและความ
แตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะ
กรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 

                          ๕.๔     รพ.ฯสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผัน ในกรณี
ดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของรพ.ฯ 

                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 

                          ๕.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือรพ.ฯมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่
จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                          ๕.๖     รพ.ฯทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาท่ีเสนอ
ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็น
ส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ รพ.ฯเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ 
รวมทั้งรพ.ฯ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การ
เสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 

                               ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือรพ.ฯจะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถด าเนินการตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ รพ.ฯ มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับ
ราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯ 

                          ๕.๗     ก่อนลงนามในสัญญารพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์



ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                 ๖.     การท าสัญญาซื้อขาย 

                          ๖.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อรพ.ฯจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการท าสัญญาตามแบบ
สัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๖.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือรพ.ฯเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผูช้นะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือท าข้อตกลงเป็นหนังสือ กับรพ.ฯ
ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคา
ค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้รพ.ฯยึดถือไว้ในขณะท าสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 

                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 

                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรอืจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 

                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งรพ.ฯ ได้รับมอบไว้แล้ว 

                 ๗.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

                          รพ.ฯ จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวง
แล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และรพ.ฯ ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 

                 ๘.    อัตราค่าปรับ 

                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 

                 ๙.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน



ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ รพ.ฯ ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดี
ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๐.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 

                          ๑๐.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินงบประมาณรายได้ของหน่วย 

                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อรพ.ฯได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากรายได้ของ
หน่วย แล้วเท่านั้น 

                          ๑๐.๒   เมื่อรพ.ฯได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้อง
น าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
คมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
ดังนี้ 
                                   (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 

                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๐.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งรพ.ฯได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือภายใน
เวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ รพ.ฯจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกัน
การยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                          ๑๐.๔   รพ.ฯสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                          ๑๐.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน 
ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของรพ.ฯ ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิ
เรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพ่ิมเติม 

                          ๑๐.๖   รพ.ฯอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ จากรพ.ฯไม่ได้ 
                                   (๑)    รพ.ฯไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียง
พอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 

                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน



กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 

                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่รพ.ฯ หรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

                 ๑๑.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 

                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 

                 ๑๒.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             รพ.ฯ สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก
ให้เป็นผู้ขายเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับรพ.ฯ ไว้ชั่วคราว 

                                              ตรวจถกูตอ้ง 
นาวาเอก 

                                             (สาวติต ์  อมัพรอารกีลุ) 
                                             หัวหนา้เจา้หนา้ที ่ 

                                                  โรงพยาบาลสมเด็จพระป่ินเกลา้  กรมแพทยท์หารเรอื 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ต่อท้ายเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส(์e-bidding) 
ที่ 65/2561  

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR) 
การประกวดราคาซื้อดว้ยวิธีประกวดราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

งานจัดซื้ออาหารส าหรบัประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ 

1.  ความเป็นมา 

  เนื่องด้วย  โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ  มีความประสงค์จะจัดซื้อ

อาหารส าหรับประกอบเลี้ยง ผู้ป่วยเจ็บ  ประจ างวด 6 เดือน  ตั้งแต่   1  ตุลาคม  2561  -  31  มีนาคม   2562    

จ านวน  456  รายการ   โดยแบ่งการจัดซื้อออกเป็น 7 หมวด  ซึ่งในการจัดซื้อครั้งนี้เป็นการด าเนินการจัดซื้อ   

เพ่ือให้มีอาหารส าหรับใช้ประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากสัญญาจะซื้อจะขายฉบับปัจจุบันจะ

สิ้นสุดลงในวันที่ 30 กันยายน 2561 

 2.  วัตถุประสงค์ 

  ส าหรับใช้ประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ  ในวงรอบ  6 เดือน  ตั้งแต่ 1  ตุลาคม  2561  -  31  

มีนาคม 2562         

3.  คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

   3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

  3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

  3.3  ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

  3.4  ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้

ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

  3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของ

หน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน

ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 

  3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา    

  3.7  เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว   

       3.8  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ โรงพยาบาล

สมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระท าการอัน

เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 



- 2  - 
 

           3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ

ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

                    3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง 

                    3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ก าหนด 

                    3.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

                    3.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคารเว้นแต่การ

จ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

ก าหนด 

                    3.14 มีผลงานด้านการขายอาหารสด อาหารแห้ง และ/หรือเครื่องปรุงเครื่ องประกอบอาหาร

วงเงินผลงานในสัญญาเดียวต้องไม่ต่ ากว่า 500,000 (ห้าแสนบาทถ้วน)  ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี นับถึงวันเสนอ

ราคาในครั้งนี้โดยต้องเป็นผลงานที่ผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้ท างานแล้วเสร็จตามสัญญาที่ได้มีการส่งมอบและ

ตรวจรับเรียบร้อยแล้วและต้องเป็นผลงานที่กระท าสัญญากับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจซึ่งเป็นผู้ซื้อ/จ้าง

โดยตรงไม่ใช่ผลงานอันเกิดจากการรับช่วง โดยมีหนังสือรับรองของหน่วยงานนั้นๆและให้น าส าเนาสัญญาซื้อขาย

มาแสดงในระบบในวันยื่นเสนอราคาโดยการสแกนและน าเอกสารต้นฉบับมาแสดงในวันพิจารณาผลการประกวด

ราคาฯ 

4.  คุณลักษณะเฉพาะ   

  4.1  หมวด  ก. ประเภท เนื้อหมู,เนื้อไก่   

        4.1.1 ต้องเป็นของใหม่  สด ไม่เน่า ไม่เสีย  ไม่มีกลิ่นเหม็น  ไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน   อยู่ใน

สภาพดี 

             4.1.2  เมื่อท าการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนแล้วต้องไม่พบเกินมาตรฐานก าหนด 

                   4.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือโรงงาน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดี

ในการผลิต (GMP : Good Manufacturing Practice ) ของกรมปศุสัตว์ ได้รับการรับรองระบบวิเคราะห์

อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต หรือ HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) 

   4.1.4 คุณภาพ  ขนาด  ถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับ

ประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ประจ างวด 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562  หมวด ก.ประเภท เนื้อหมู, เนื้อไก่ 



 

  4.2  หมวด  ข.  ประเภทของแห้ง 

           4.2.1 ต้องเป็นของใหม่  สด  ไม่เน่า  ไม่เสีย  ไม่ขึ้นรา ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน 

อยู่ในสภาพดี  ไม่หมดอายุ 

           4.2.2  เมื่อท าการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนแล้วต้องไม่พบเกินมาตรฐานก าหนด 

           4.2.3 คุณภาพ ขนาดถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับประกอบ

เลี้ยงผู้ป่วยเจ็บประจ างวด 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562  หมวด ข. ประเภทของแห้ง  

                    4.3  หมวด  ค.  ประเภทผักสด 

           4.3.1 ต้องเป็นของสด สะอาด  ไม่เน่า  ไม่เสีย ไม่มีหนอนหรือแมลงกัดกิน   ไม่มีสิ่งอ่ืน

เจือปน อยู่ในสภาพดี 

            4.3.2  เมื่อท าการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนแล้วต้องไม่พบเกินมาตรฐานก าหนด 

   4.3.3 คุณภาพ ขนาดถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับประกอบ

เลี้ยงผู้ป่วยเจ็บประจ างวด 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562  หมวด ค.ประเภทผักสด 

                  4.4  หมวด  ง.  ประเภทผลไม้ 

           4.4.1  ต้องเป็นของสด สะอาด ไม่เน่า ไม่เสีย   ไม่ช้ า      ไม่มีหนอนหรือแมลงกัดกิน  

ลักษณะผลไม่ผิดปกติ  อยู่ในสภาพดี 

           4.4.2  เมื่อท าการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนแล้วต้องไม่พบเกินมาตรฐานก าหนด 

                              4.4.3  คุณภาพ ขนาดถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับประกอบ

เลี้ยงผู้ป่วยเจ็บประจ างวด 1  ตุลาคม  2561  -  31  มีนาคม 2562  หมวด ง. ประเภทผลไม้ 

                 4.5   หมวด  จ.  ประเภทไข่ 

        4.5.1 ต้องเป็นของใหม่  สด  ไม่เน่า  ไม่เสีย ไม่แตก ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน 

อยู่ในสภาพดี  

                 4.5.2  เมื่อท าการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนแล้วต้องไม่พบเกินมาตรฐานก าหนด 

   4.5.3 คุณภาพ ขนาดถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับประกอบ

เลี้ยงผู้ป่วยเจ็บประจ างวด 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562 หมวด จ. ประเภทไข่ 

           

     4.6  หมวด  ฉ. ประเภทขนม 

                             4.6.1  ต้องเป็นของใหม่  ไม่เก่าเก็บ  ระบุวันเดือนปีที่ผลิตและวันเดือนปีที่หมดอายุ  

ที่บรรจุภัณฑ์ ให้ชัดเจน  ไม่หมดอายุ 

           4.6.2  บรรจภุัณฑ์อยู่ในสภาพเรียบร้อย  ไม่บุบ ไม่รั่ว ไม่ซึม  ไม่แตก ไม่พอง 



           4.6.3  คุณภาพต้องได้มาตรฐาน   มี อย. รับรองคุณภาพอาหาร      ขนาดบรรจุตาม

มาตรฐานท้องตลาด  หรือตามที่ระบุไว้ในคุณลักษณะเฉพาะของทางราชการ 

          4.6.4  ถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ

ประจ างวด 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562  หมวด ฉ. ประเภทขนม  

               4.7  หมวด  ช. ประเภท อาหารทะเล เนื้อปลา และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ   

        4.1.1 ต้องเป็นของใหม่  สด ไม่เน่า ไม่เสีย  ไม่มีกลิ่นเหม็น  ไม่มีสิ่งอ่ืนเจือปน   อยู่ใน

สภาพดี 

             4.1.2  เมื่อท าการตรวจสอบสารเคมีปนเปื้อนแล้วต้องไม่พบเกินมาตรฐานก าหนด 

                   4.1.3 เป็นผลิตภัณฑ์ของบริษัทหรือโรงงาน ที่ผ่านการรับรองมาตรฐานหลักเกณฑ์ที่ดี

ในการผลิต (GMP : Good Manufacturing Practice ) ของกรมปศุสัตว์ ได้รับการรับรองระบบวิเคราะห์

อันตรายและควบคุมจุดวิกฤตในกระบวนการผลิต หรือ HACCP (Hazard Analysis & Critical Control Point) 

   4.1.4 คุณภาพ  ขนาด  ถือตามคุณลักษณะตามบัญชีรายละเอียดอาหารส าหรับ

ประกอบเลี้ยงผู้ป่วยเจ็บ ประจ างวด 1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562  หมวด ช.ประเภท อาหารทะเล เนื้อ

ปลา และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ 

   4.7   การบรรจุและหีบห่อ 

            ต้องบรรจุในภาชนะหรือหีบห่อให้เรียบร้อย      ขนาดบรรจุตามมาตรฐานท้องตลาด 

หรือตามท่ีทางราชการก าหนด  ภาชนะอยู่ในสภาพดี  สะอาด 

   4.8   ข้อก าหนดอ่ืน ๆ   

                     4.8.1  ผู้เสนอราคาจะเสนอราคาทุกหมวด  หรือจะเสนอราคาเพียงหมวดใดหมวดหนึ่ง 

ก็ได้ 

            4.8.2  ผู้เสนอราคาได้ในหมวดใด   ต้องแจ้งรายละเอียดราคาต่อหน่วยของทุกรายการ

ในหมวดนั้น  แนบท้ายแบบใบเสนอราคาด้วย 

5.  ราคาเริ่มต้นการประกวดราคา      

           ราคาเริ่มต้นการประมูลจะเริ่มต้นดังนี้ 

        5.1  หมวด  ก.  ประเภท เนื้อหมู,เนื้อไก่   จ านวน   28  รายการ 

ราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 1,153,380 บาท 

   5.2  หมวด  ข.  ประเภทของแห้ง                        จ านวน   196 รายการ 

ราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 1,413,985 บาท 

   5.3  หมวด  ค.  ประเภทผักสด    จ านวน   114 รายการ 

ราคาเริม่ต้นการประมูลที่ 1,088,048 บาท 

   5.4  หมวด  ง.  ประเภทผลไม้    จ านวน   30 รายการ 



ราคาเริ่มต้นการประมูลที่ 592,875 บาท 

    5.5  หมวด  จ.  ประเภทไข่                                 จ านวน  6  รายการ 

ราคาเริ่มต้นการประมูลที่  317,370 บาท 

   5.6  หมวด  ฉ.  ประเภทขนม                             จ านวน  36 รายการ 

ราคาเริ่มต้นการประมูลที่  476,985 บาท  

   5.7  หมวด  ช.  ประเภทอาหารทะเล เนื้อปลาและผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ                            

จ านวน  46 รายการ  ราคาเริ่มต้นการประมูลที่  1,313,235 บาท  

6.  วิธีการยืน่เสนอราคา 

ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียวโดยเสนอราคารวม

และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้องโดยคิดราคารวม

ทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง  จนกระท่ัง

ส่งมอบพัสดุให้ ณ กลุ่มงานโภชนบ าบัด โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า กรมแพทย์ทหารเรือ ตามสัญญาจะซื้อ

จะขายตามที่ทางราชการก าหนด 

 

7.  ระยะเวลาด าเนินงาน 

  ภายใน  กันยายน  2561 

8.  ระยะเวลาส่งมอบส่ิงของ 

  ภายใน  1 ตุลาคม 2561 – 31 มนีาคม 2562 

  วงเงินในการจัดหาครั้งนี้  วงเงินรวม 6,355,878 บาท (หกล้านสามแสนห้าหมื่นห้าพันแปดร้อย

เจ็ดสิบแปดบาทถ้วน) 

                                                                                                  
                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ก. เนื้อหม,ู เนื้อไก่ 

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   ส่ัง  

1 หมูสันใน  เนื้อสันในทั้งเส้น ไม่ติดมัน ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพดี  
บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน 
GMP 

กก.          2,847  

2 หมูสันนอก  ไม่มีมัน เอ็นหรือพังผืดไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพดี  
บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน 
GMP 

กก.            465  

3 สันคอหมู  ไม่มีมัน ไม่ยุ่ยเละ ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพดี  บรรจุถุง
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน GMP 

กก.            250  

4 สะโพกหมู  ไม่ติดมัน สีชมพูปนแดงเรื่อ ๆไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพดี  
บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน 
GMP 

กก.            873  

5 ซี่โครงหมูอ่อน เนื้อเยอะ ๆ เป็นหมูใหม่ เนื้อเยอะมาท้ังแผง ไม่
ติดกระดูกสันหลัง 

กก.            891  

6 ตับหมูสด  ไม่ฝ่อ ไม่มีกลิ่นเหม็น ใหม่สะอาด บรรจุถุงมาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน GMP 

กก.            138  

7 หมูสามชั้น หนังบาง เนื้อเยอะๆไม่มีกลิ่นเหม็น ใหม่สะอาด  
บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน 
GMP 

กก.            117  

8 ขาหมู ขาหลังเผา กก.            150  
9 ไส้หมูอ่อน ล้างสะอาด ของใหม่ ไม่มีกลิ่น กก.               2  
10 มันหมูแข็ง กก.               3  
11 เลือดหมู สด สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่เละ ก้อน            612  
12 กระดูกเล้งหมู กก.            768  
13 หัวใจหมู ไม่มีขั้วติด กก.              24  
14 กระดูกอ่อนใบพาย(กระดูกหมูแก้ว)สด สะอาด ไม่มีกลิ่น ไม่เละ กก.            300  
15 เนื้อสันในไก่  สด ใหม่ สะอาด เนื้อไม่ขาวซีดไม่แช่แข็ง  ชั่งไม่

รวมน้ าและน้ าแข็ง บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้
เรียบร้อย ได้มาตรฐาน GMP กก.          3,010  



 

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   ส่ัง  

16 เนื้ออกไก่ ลอกหนัง สด ใหม่ สะอาด เนื้อไม่ขาวซีดไม่แช่แข็งชั่ง
ไม่รวมน้ าและน้ าแข็ง บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้
เรียบร้อย ได้มาตรฐาน GMP 

กก.          1,584  

17 น่องไก่กลาง 7-10 น่อง / กก ใหม่สะอาด ไม่เหม็น เนื้อไม่เละ 
ชั่งไม่รวมน้ าและน้ าแข็ง บรรจุถุงมาตราฐานพร้อมซีลปากถุงให้
เรียบร้อย  ได้มาตรฐาน  GMP 

กก.            150  

18 เนื้อสะโพกไก่  สด ใหม่ สะอาด ไม่แช่แข็งชั่งไม่รวมน้ าและ
น้ าแข็ง บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้
มาตรฐาน GMP 

กก.            831  

19 ปีกไกบ่น 18 - 20 ชิ้น / กก ใหม่สะอาด ไม่เหม็น บรรจุถุง
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐานGMP 

กก.            687  

20 ตับไก่ ตับล้วน ไม่เอาหัวใจ ใหม่สะอาด ไม่เหม็น  มาตรฐาน
GMP 

กก.              60  

21 ตับไก่ สด สะอาด ไม่เหม็น บรรจุถุงมาตราฐานพร้อมซีลปากถุง
ให้เรียบร้อย มาตรฐาน GMP 

กก.              80  

22 โครงไก่ใหม่ สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น สภาพดี  บรรจุถุงมาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงให้เรียบร้อย ได้มาตรฐาน GMP 

กก.            336  

23 เครื่องในไก่ สด ไม่ช้ า ไม่มีกลิ่นเหม็นบรรจุถุงมาตราฐานพร้อมซี
ลปากถุงให้เรียบร้อย มาตรฐานGMP 

กก.              15  

24 สันในวัว ไม่ติดมัน ไม่ติดพังผืด กก.               5  

25 ไก่ตอน ตัดคอตัดขา กก.              90  

26 มันไก่ กก.               6  

27 เลือดไก่ แบบแข็ง สด ไม่มีกลิ่น ก้อน            210  

28 เป็ดย่าง 2 กก. / ตัว ตัว              51  

 
 
 
 



หมวด ข. ของแห้ง 

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
1 กะทิส าเร็จรูป ตราอร่อยดี ขนาด 1,000 ซีซี กล่อง          1,458  
2 กระเทียมแห้ง ไม่มีจุก ไม่ฝ่อ ไม่ข้ึนรา กก.            366  
3 กระเพาะปลาแห้ง ชิ้นโต ใหม่ ไม่เหม็นหืน กก.              69  
4 กุ้งแห้งเนื้อ ขนาดกลาง กุ้งเนื้อไม่ย้อมสี กก.              48  
5 กุนเชียงหมู ตรา ส.ขอนแก่น มันน้อย ไม่หืน ไม่ผสมสี กก.              36  
6 เกลือป่น เสริมไอโอดีน ตราปรุงทิพย์ กก.            210  
7 เกลือหยาบ เม็ดใหญ่ กก.            120  
8 กานพลู กก.               2  
9 เกี้ยมอ๋ี ไม่เปื่อย ไม่มีกลิ่นบูด กก.            165  
10 ก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้สด กก.              54  
11 ก๋วยเตี๋ยวเส้นจันทร์ กก.              90  
12 ก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก กก.            198  
13 ก๋วยจั๊บญวน กก.            110  
14 ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ กก.            135  
15 ขนมจีน สด ใหม่ เส้นไม่ขาด ไม่ข้ึนรา ใส่ภาชนะปิดมิดชิด 

สะอาด 
กก.            285  

16 ข้าวโอ๊ต ปรุงส าเร็จตราเควกเกอร์ 800 กรัม/กระป๋อง กระป๋อง              12  

17 เครื่องตุ๋นยาจีน ตรายูงทอง 55 กรัม / ซอง ซอง              60  
18 เครื่องแกงกะหรี่ กก.               5  
19 เครื่องแกงเขียวหวาน กก.              18  
20 เครื่องแกงคั่ว กก.              27  
21 เครื่องแกงแดง กก.               9  
22 เครื่องแกงป่า กก.              18  
23 เครื่องแกงผัดพริกขิง กก.               8  
24 เครื่องแกงเผ็ดใต้ กก.              17  
25 เครื่องแกงพะแนง กก.               6  

 



26 เครื่องแกงมัสมั่น กก.               9  
27 เครื่องแกงส้ม กก.              30  
28 เครื่องแกงเผ็ดภาคกลาง กก.              76  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
29 เครื่องแกงฉู่ฉี่ กก.               9  
30 เครื่อแกงส้มเจ กก.               1  
31 เครื่องแกงคั่วเจ กก.               1  
32 เครื่องแกงเขียวหวานเจ กก.               1  
33 เครื่อแกงเผ็ดเจ กก.               1  
34 งาขาว ตราไร่ทิพย์ 0.5 กก./ถุง กก.              27  
35 งาด า ตราไร่ทิพย์ 0.5 กก./ถุง กก.               2  
36 ไชโป๊วหวานฝอย กก.              12  
37 ซีอ๊ิวขาวซอง 5 กรัม/ซอง ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ซอง        20,000  
38 ซุปข้าวโพดกระป๋อง ตรา UFC ขนาด 565 กรัม / กระป๋อง กระป๋อง              16  

39 ซอสแดงตัก อย่างดี ขวด              18  
40 ซอสถั่วเหลือง ภูเขาทองฝาเขียว ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 

เดือน 1000 ซีซี / ขวด 
ขวด            455  

41 ซอสเปรี้ยว ตราไก่งวง 300 มล./ขวด ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 
เดือน 

ขวด              42  

42 ซอสพริกตราโรซ่า 1 กก./ถุง ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ถุง              12  

43 ซอสพริกตราโรซ่า 10 กรัม / ซอง ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 
เดือน 

ซอง            600  

44 ซอสมะเขือเทศ โรซ่า 3.2 กก / กระป๋อง ก่อนหมดอายุอย่าง
น้อย 6 เดือน 

กระป๋อง              36  

45 ซอสมะเขือเทศ ตราโรซ่า ขนาด10 กรัม / ซอง ก่อนหมดอายุ
อย่างน้อย 6 เดือน 

ซอง            300  

46 เต้าเจี้ยว แบบเม็ด กก.              24  

 



47 เต้าเจี้ยวขวดใหญ่ 800กรัม / ขวด ขวด            108  

48 เต้าหู้ขาวแข็ง 190 กรัม / ชิ้น ไม่เก่า,ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว ชิ้น            957  

49 เต้าหู้ไข่ ตรานางพยาบาล แท่ง          1,305  

50 เต้าหู้พวง ไม่เหม็นหืน ไม่ขึ้นรา กก.              30  

51 เต้าหู้หลอดขาว ตรานางพยาบาล แท่ง            405  

52 เต้าหู้เหลืองนิ่ม 250 กรัม / ชิ้น ขนาด 7X13X13 ซ.ม. ชิ้น            570  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
53 เต้าหู้ยี้ ขวดใหญ่ ขวด               3  

54 ดอกเก็กฮวยตราเสือ กก.               6  
55 ดอกง้ิวแห้ง กก.               2  
56 ถั่วเขียว ตราไร่ทิพย์ 1 กก/ถุง กก.            117  
57 ถั่วเขียวซีก ตราไร่ทิพย์ 1 กก/ถุง กก.              63  
58 ถั่วแดง ตราไร่ทิพย์ 1 กก/ถุง เม็ดเล็ก กก.              48  
59 ถั่วลิสงดิบ ตราไร่ทิพย์ 1 กก/ถุง เม็ดโต ไม่เหี่ยวลีบ กก.              60  
60 น้ ากระเทียมดอง ขวด               9  
61 น้ าตาลกรวด ตราไร่ทิพย์ 1 กก./แพค กก.            120  
62 น้ าตาลทราย ตรามิตรผล 1 กก/ถุง กก.          1,492  
63 น้ าตาลทรายสีร า ตรามิตรผล 1 กก/ถุง กก.              75  
64 น้ าตาลทรายแดง ตรามิตรผล 1 กก/ถุง กก.              45  
65 น้ าปลาซอง 5 กรัม/ซอง ซอง          6,000  
66 น้ าปลาตรา ทิพรส 700 ซีซี / ขวด ขวด            270  
67 น้ ามันงา 630มล./ขวด ขวด               6  
68 น้ ามันถั่วเหลืองตราองุ่น 1 ลิตร / ขวด ขวด          1,041  
69 น้ ามันปาล์ม ตรามรกต 1 ลิตร / ขวด ขวด            756  
70 น้ าพริกเผา ตราแม่ประนอม 900 กรัม/ขวด กระป๋อง              42  
71 น้ าส้มสายชู ตรา อสร. 700มล./ขวด ขวด            450  
72 น้ าหวานเฮลซ์บลูบอยสีแดง 710 ซีซี/ขวด ขวด              72  

 
 



73 นมข้นจืด ตราคาร์เนชั่น กระป๋อง            144  

74 เนยก้อนเล็ก เนยชนิดเค็ม ขนาด 10 กรัม/ก้อน ก้อน            240  

75 เนยสด ก้อนใหญ่ ชนิดจืด น้ าหนัก 227 กรัม/ก้อน ก้อน               6  

76 เนยสด ก้อนใหญ่ ชนิดเค็ม น้ าหนัก 227 กรัม/ก้อน ก้อน               6  

77 บะหมี่เหลือง กก.              50  

78 บุกเส้นขาว 200 กรัม/ถุง ถุง              60  

79 ใบกระวาน กก.               2  

80 โปรตีนเกษตร กลมเล็ก กก.              18  

81 โปรตีนเกษตร แบบแผ่นใหญ่ กก.               3  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
82 บ๊วยเจี่ย 750 มล./ขวด ขวด              15  

83 ปลากุเลาเค็ม ตัวโตมีเนื้อ กก.               3  

84 ปลาช่อนแดดเดียว กก.              39  

85 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม /กระป๋อง ก่อนExp.อย่างน้อย 6 
เดือน 

กระป๋อง            648  

86 ปลาสลิดแดดเดียว ไม่เก่า ไม่แฉะ ไม่เหม็นตุ ไม่มีสารฟอร์มาลีน กก.            114  

87 ปลาอินทรีย์เค็ม ไม่เก่า ท้องไม่ผุ กก.              17  

88 แป้งเก๊ียว ไม่ผสมสี กก.              53  

89 แป้งเกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ ถุง ถุง            126  

90 แป้งข้าวจ้าว ตรา สามเศียร 1 กก./ ถุง กก.              10  

91 แป้งทอดกรอบ ตราโกกิ 150 กรัม/ซอง ซอง              84  

92 แป้งสาลีอเนกประสงค์ ตรา ว่าว 1 กก./ ถุง กก.              15  

93 ปูนแดงกินหมาก กก.              10  

94 โป๊ยกั๊ก กก.               3  

95 ผงวุ้นตรานางเงือก 50 กรัม/ซอง ซอง              30  

96 ผงข้าวหมกไก่ ตรา โลโบ 50 กรัม/ซอง ซอง              54  

97 ผงพะโล้ ตรามือ 100 กรัม/ซอง ซอง               6  

 
 



98 ผงปรุงรสส าเร็จรูปตราคนอร์ สูตรธรรมชาติ ไม่ใส่ผงชูรส 150 
กรัม/ ซอง 

ซอง          2,400  

99 พริกข้ีหนูแห้ง ไม่เก่า / ไม่ด า กก.              16  

100 พริกชี้ฟ้าแห้ง ไม่เก่า / ไม่ด า กก.              10  

101 พริกไทยด า กก.               2  

102 พริกไทยขาวเม็ด กก.               9  

103 พริกไทยป่นแท้ ตราไร่ทิพย์ กก.               9  

104 ฟองเต้าหู้ แผ่นเส้น ไม่แหลก ไม่หนา กก.               6  

105 ฟองเต้าหู้ แผ่นใหญ่ แบบนิ่ม กก.               5  

106 มะขามเปียก ไม่ด าเก่า ไม่มีเมล็ด ไม่มีตัวแมลง กก.            120  

107 มักกะโรนี หลอดสั้นรูปต่างๆ กก.               5  

108 มายองเนส ตราสุขุม 1 กก./ ถุง ถุง               6  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
109 ยี่หร่า ไม่เก่า กก.               2  

110 เยื่อไผ่ ไม่เก่า ไม่เหลือง กก.              13  
111 ลูกเกดด า กก.               6  
112 ลูกผักชี กก.               2  
113 ล าใยแห้ง ไม่เก่า อย่างดี (ส่งตัวอย่าง) กก.               3  
114 วุ้นเส้น ตรา ต้นสน กก.            130  
115 เส้นก๋วยจั๊บ กก.            180  
116 สาคู สีขาว เม็ดเล็ก 1กก./ถุง กก.              18  
117 สาคู สีเขียว เม็ดเล็ก 1กก./ถุง กก.              15  
118 สาหร่าย ตราโนริ ชนิดห่อข้าว ขนาด 7.5x8.5 นิ้ว แผ่น              30  
119 สาหร่ายทะเล แห้ง ไม่ขึ้นรา กก.              14  
120 หน าเลี๊ยบ ไม่มีเมล็ด กก.               6  
121 หมี่กึง กก.              48  
122 หอมแดง สดใหม่ ไม่ขึ้นรา กก.            340  
123 เหล้าจีน ตรา เจดีย์ 610 ซีซี/ขวด ขวด               3  

 



124 เห็ดหูหนูขาว ไม่มีจุดเสีย (ส่งตัวอย่าง) กก.              20  
125 เห็ดหอมแห้ง ตัดก้าน ดอกสวย ขนาดเท่าๆกัน (ส่งตัวอย่าง) กก.              14  

126 อบเชย กก.               3  
127 ไอศกรีม รสวนิลา ถ้วยเล็ก ถ้วย            400  
128 Maltodextrin 1 กก./ ถุง กก.            396  
129 บะหมี่หยก เส้นเหนียว นุ่ม กก.              45  
130 เม็ดเก็กฮวยแห้งตราเสือ กก.               1  
131 เวย์โปรตีน 1 กก./ถุง กก.              30  
132 น้ าผลไม้ 40% น้ าแอปเปิ้ลผสมน้ าองุ่น,น้ าทับทิม,น้ าองุ่น,น้ าฝรั่ง,

น้ าส้ม,น้ ามะพร้าว,น้ าผัก,น้ าผลไม้รวม ขนาด 180ml/กล่อง 
กล่อง          6,500  

133 ซอสเทอริยากิ ตราคาคูมิ ขวด              60  

134 เต้าเจี้ยวญี่ปุ่น 1 กก./ถุง บดละเอียด ถุง               6  
135 เต้าหู้ไข่ผสมผัก ตราซีพี แครอท,บร็อคโคลี่ แท่ง              90  
136 เส้นราเมง กก.              75  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
137 สาหร่ายวากาเมะ 200 กรัม/ถุง ถุง               9  
138 โอวัลติน UHT รสมอลต์ 225ml/กล่อง กล่อง          1,296  
139 แครกเกอร์ ตราอิมพีเรียล 225 กรัม/กล่อง กล่อง               5  
140 โอริโอ 137 กรัม/ห่อ ห่อ              72  
141 นมผง ตรา คาร์เนชั่น 900 กรัม/กล่อง กล่อง              60  
142 น้ าจิ้มสุกี้ตราพันท้ายนรสิงห์ 830กรัม/ขวด ขวด              72  
143 น้ าจิ้มไก่ ตราแม่ประนอม 980 กรัม/ขวด ขวด              18  
144 เส้นยากิโซบะ กก.              45  
145 น้ าตาลมะพร้าวอย่างดี กก.            585  
146 ขนมจีบ ตรา ARO ลูก          2,400  
147 กะปิแท้ ตราชู ตราชั่ง ขนาด 400 กรัม/กระปุก กระปุก            126  
148 ผงขมิ้นชัน ตราเป็ดคู่ ขนาด 400 กรัม/กล่อง กล่อง               3  

149 ซอสถั่วเหลือง ตรา KIKKOMAN(คิกโคแมน) 1.6 ลิตร/ขวด ขวด              21  
 



150 ซีอ๊ิวด าหวาน ตรา ง่วนเชียง ขนาด 630 ซีซี/ขวด ขวด            108  
151 ผงกะหรี่ ตรา เป็ดคู่ 400 กรัม/กล่อง กล่อง               2  
152 ซีอ๊ิวขาว สูตร1 ตราเด็กสมบูรณ์ 700ซีซี / ขวด ขวด            684  
153 ตั้งฉ่าย ตราลูกท้อ 300 กรัม/กระปุก กระปุก              30  
154 น้ าตาลซอง ตรา ARO 8 กรัม/ซอง ซอง          9,000  
155 เส้นหมี่แห้ง ตราไวไว ขนาด 2.7 กิโลกรัม/แพค แพค            162  
156 โอวัลติน 750 กรัม/ถุง ก่อนหมดอายุอย่างน้อย 6 เดือน ถุง              18  
157 ผงพะโล้ ขนาด 50 กรัม/ซอง ซอง               8  
158 นมยูเอชทีไทย-เดนมาร์ค รสจดื ขนาด 200 ml/กล่อง กล่อง          2,916  
159 โยเกิร์ต ตราดัชชี่ 135 กรัม/ถ้วย ไขมัน 0% รสสตอเบอร์รี่ ถ้วย            200  
160 โยเกิร์ต ตราดัชชี่ 135 กรัม/ถ้วย ไขมัน 0% รสธรรมชาต ิ ถ้วย            120  
161 ไวตามิ้ลค์ 250 มล. /กล่อง Low Sugar กล่อง          2,400  
162 โอวัลติน 180 มล. /กล่อง Low Sugar กล่อง          2,016  
163 นมเปรี้ยวดัชมิลล์ ไลฟ์พลัส น้ าตาล 2% ขนาด180 มล. /กล่อง กล่อง          2,016  

164 นมดีน่า สูตรงาด า น้ าตาลน้อย ขนาด 180 ml/กล่อง กล่อง          1,360  
165 นมดีน่า สูตรงาด า ขนาด 180 ml/กล่อง กล่อง            648  
166 แป้งข้าวโพด 1 กก./ ถุง กก.              20  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   
ดับ นับ   สั่ง  
167 นมพร่องมันเนย พาสเจอร์ไรส์ ขนาด 2 ลิตร แกล  ลอน              66  

168 ซอสผงปรุงตรา BECKY รสหมู , รสไก ่  กก.               5  

169 ซอสผงปรุงตรา BECKY รสผกัรวม ,รสผักสาหร่ายเห็ดหอม กก.               5  

170 แป้งมันส าปะหลัง ตรามังกร 1 กก./ ถุง กก.            120  
171 แป้งท้าว ตรามังกร 1 กก./ ถุง กก.              50  
172 นมพร่องมันเนย รสจืด ขนาด 225 มล. กล่อง        15,120  
173 ซอสหอยนางรม ตราแม่ประนอม ขนาด 600 มล./ขวด ขวด            720  
174 หมูหยอง  ตรา เจ้าสัว 1 กก./ถุง กก.              45  
175 แฮมเบอร์เกอร์ปลา ชิ้น              12  

 



176 แฮมเบอร์เกอร์ หมู ชิ้น              12  

177 แฮมเบอร์เกอร์ ไก่ ชิ้น              12  

178 สปาเก็ตตี้ เรสซอส CP ขนาด 220 กรมั กล่อง              12  

179 สปาเก็ตตี้ คาโบนาล่า CP ขนาด 220 กรัม กล่อง              12  

180 สปาเก็ตตี้ ไก่สับ CP ขนาด 250 กรัม กล่อง              12  

181 สปาเก็ตตี้ ซอสเห็ด CP ขนาด 220 กรัม กล่อง              12  

182 สปาเก็ตตี้ ไส้กรอกอิตาเลียน CP ขนาด 200 กรัม กล่อง              12  

183 สปาเก็ตตี้ปลาแซลมอนและซอสเพสโต้ CP ขนาด 240 กรัม กล่อง              12  

184 สปาเก็ตตี้ ไส้กรอกอิตาเลียน CP ขนาด 200 กรัม กล่อง              12  

185 สปาเก็ตตี้ ขี้เมาไก่ CP ขนาด 250 กรัม กล่อง              12  

186 สปาเก็ตตี้ กุ้งและซอสพริกไทยด า CP ขนาด 240 กรัม กล่อง              12  

187 สเต็กหมูพริกไทยด า CP 200 กรัม ชิ้น              12  

188 สเต็กไก่ CP 250 กรัม ชิ้น              12  

189 สเต็กปลาแซลมอน CP 250 กรัม ชิ้น              12  

190 สเต็กไก่ย่างซอสญี่ปุ่น CP 280 กรัม ชิ้น              12  
191  ซุปครีมไก่และพาสต้ากึ่งส าเร็จรูป แคมเบลล์ อินสแตนท์ ซุปชิก 

66 กรัม/กล่อง 
กล่อง              12  

192  ซุปครีมเห็ดก่ึงส าเร็จรูป แคมเบลล์ อินสแตนท์ ซุปชิก 50.4 
กรัม/กล่อง 

กล่อง              12  

ล า รายการ หน่วย   จ านวน   

ดับ  นับ   สั่ง  
193 น้ าสลัดงาญี่ปุ่น ตรา ฟูจิ ขวด              12  

194 ผักโขมอบชีส S&P กล่อง              12  
195 Corn flakes 25 กรัม/กล่อง กล่อง              12  
196 Orchard Beauty 45 กรัม/กล่อง กล่อง              12  

 
 
 
 
 
 



หมวด ค. ผักสด 
ล า 

รายการ 
หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
1 กระชาย สด อวบ ไม่มีดินติด มีเหง้าน้อย กก.              39  
2 กระชายฝอย สดใหม่ ไม่มีฟอกสารเคมี กก.              40  
3 กะหล่ าปลี 1.50 กก. / หัว กก.          2,067  
4 กะหล่ าปลีม่วง 2 - 3 กก./หัว กก.               6  
5 กุยช่ายขาว กก.              30  
6 ขม้ินขาว กก.               3  
7 ขม้ินเหลือง ไม่มีดินติด กก.               9  
8 ข่าแก่ ไม่มีดินติด กก.              54  
9 ข่าอ่อน ไม่รวมก้าน กก.            102  
10 ข้าวโพดฝักดิบ ปอกเปลือก ,ใหม่ ,สด กก.              30  
11 ข้าวโพดอ่อน กก.              99  
12 ขิงแก่ ไม่มีดินติด กก.            378  
13 ขิงซอย อ่อนๆ ไม่ฟอกสี กก.            160  
14 ขี้เหล็ก ต้มแล้ว อ่อน ๆ ( ส่งตัวอย่าง) กก.              42  
15 แขนงคะน้า เกรด A (ส่งตัวอย่าง) กก.              39  
16 คะน้าต้นกลาง อวบสด ไม่แก่ กก.              27  
17 ขึ้นฉ่ายไทย ต้นใหญ่ไม่แก่ รากไม่มีดินติด กก.            427  
18 แครอท ตัดก้าน 300 กรัม / หัว (ส่งตัวอย่าง) กก.          1,146  
19 ชะอม ใบอ่อน ไม่ร่วง กก.              25  
20 ไชเท้า ตัดก้าน 500 กรัม/หัว ไม่มีดินติด ส่งตัวอย่าง กก.            835  
21 ดอกกะหล่ า ตัดก้าน ส่งตัวอย่าง กก.            132  
22 ดอกกุยช่าย กก.              66  
23 ดอกแค กก.              48  
24 ตะไคร้ ต้นใหญ่ อวบสด ตัดใบออก กก.            115  
25 ต้นกระเทียมฝรั่ง สด ไม่เหี่ยว กก.              72  
26 ต้นกุยช่าย กก.              30  

 



27 ต้นหอม ไม่มีดินติด กก.            408  
28 แตงกวา 8 - 10 ลูก / กก. อ่อน, เปลือกไม่เหลือง กก.            453  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
29 แตงโมอ่อน กก.              30  
30 แตงร้าน 3 - 4 ลูก / กก. สด อ่อนไม่แก่ กก.            909  
31 ถั่วแขก สด อ่อน ไม่แก่ กก.              24  
32 ถั่วฝักยาว กก.            376  
33 ถั่วพู อ่อนๆ สด ไม่แก่ ไม่ช้ า กก.              55  
34 ถั่วลันเตาหวาน กก.              60  
35 บร็อคโคลี่ ตัดก้าน ส่งตัวอย่าง กก.              63  
36 บวบเหลี่ยม ไม่แก่ สวยๆ ขนาดเท่าๆกัน กก.          1,008  
37 ใบกะเพรา กก.              59  
38 ใบชะพลู กก.              42  
39 ใบเตย กก.            166  
40 ใบมะกรูด 1 ขีด / ก า ก า            132  
41 ใบแมงลัก กก.              12  
42 ใบสะระแหน่ 1 ขีด / ก า ก า              24  
43 ใบโหระพา กก.              54  
44 ผักกวางตุ้ง กก.            504  
45 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กก.              90  
46 ผักกาดแก้ว 3ขีด/หัว กก.              45  
47 ผักกาดขาว กก.            120  
48 ผักกาดลุ้ย สด แต่งแล้ว กก.          2,046  
49 ผักกาดหอม กก.            169  
50 ผักโขม กก.            570  
51 ผักชี สด ไม่มีดินติด กก.            168  
52 ผักชีฝรั่ง กก.              30  
53 ผักต าลึง อ่อน กก.            151  

 



54 ผักบุ้งจีน ตัดราก ต้นโตอวบ ไม่มีดินติด วัดความยาวจากยอดถึง
โคน 25ซม. 

กก.            633  

55 ผักบุ้งไทย ตัดก้านแข็งออก วัดความยาวจากยอดถึงโคน 30 ซม. กก.            192  

56 ผักโสภณ ตัดใบ  กก.            210  

57 ผักกาดหางหงษ์ กก.            150  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
58 เผือกหอม หัวโต ไม่มีดินติด กก.            249  
59 พริกข้ีหนูสด เด็ดขั้ว กก.              81  
60 พริกข้ีหนูสดแดง เด็ดขั้ว กก.              94  
61 พริกข้ีหนูสวน กก.              10  
62 พริกชี้ฟ้าเขียว กก.            135  
63 พริกชี้ฟ้าแดง กก.            105  
64 พริกไทยอ่อน ไม่ด า กก.              16  
65 พริกหวานสีเขียว กก.              39  
66 พริกหวานสีแดง กก.              46  
67 พริกหนุ่ม กก.              15  
68 พริกหยวก กก.              45  
69 พริกเหลือง กก.              54  
70 ฟักเขียว แก่ 4-6 กก. / ลูก กก.          1,959  
71 ฟักเขียว อ่อน 1 กก. / ลูก กก.              75  
72 ฟักทอง 3 - 5 กก./ลูก เนื้อดี เหนียว ไม่เน่า กก.          3,180  
73 ฟักแม้ว กก.            180  
74 มะเขือไข่เต่า กก.              30  
75 มะเขือเจ้าพระยา กก.            180  
76 มะเขือเทศ 8 - 10 ลูก / กก. กก.            226  
77 มะเขือเปราะ กก.            223  
78 มะเขือพวง เด็ด สด ไม่เหี่ยว ไม่แก่ กก.              67  
79 มะเขือยาว สด ไม่เหี่ยว ไม่แก่ กก.            309  

 



80 มะเขือเทศราชินี กก.              36  
81 มะเขือเทศสีดา กก.            136  
82 มะเขือเสวย กก.              50  
83 มะดัน ลูกโต สด ไม่ช้ า กก.              10  
84 มะนาวแป้น 25 ลูก / กก. กก.            501  
85 มะพร้าว ทึนทึก อ่อน ไม่แก่จัด ลูก               9  
86 มะระจีน กก.            504  
87 มะละกอดิบ 2 - 3 ลูก / กก. กก.            297  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
88 มะอึก กก.              10  
89 มันฝรั่ง 3 - 5 ลูก / กก. ไม่มีดินติด กก.            261  
90 ยอดคะน้า กก.            255  
91 ยอดฟักแม้ว กก.              80  
92 ยอดมะพร้าวอ่อน กก.            222  
93 ลูกมะกรูด ลูก            105  
94 สายบัว ลอกเปลือกออก กก.              60  
95 หน่อไม้ฝรั่ง จัมโบ้ 4 ต้น / ขีด กก.              90  
96 หอมใหญ่ 10 หัว / กก. กก.          1,092  
97 หัวปลี 1 - 2 หัว / กก. ไม่แก่ สด ใหม ่ กก.            195  
98 เห็ดเข็มทอง กก.              90  
99 เห็ดนางฟ้า ตัดขั้ว กก.            144  
100 เห็ดฟาง แต่งแล้ว กก.            321  
101 เห็ดหูหนูสด ตัดขั้ว กก.            139  
102 เห็ดหอมสด กก.            136  
103 ไหลบัว กก.              51  
104 อ้อยแดง 5 ต้น/มัด กก.              15  
105 ถั่วงอกหางสั้น ปลอดสารฟอกขาว กก.            264  
106 รากบัว กก.              51  

 



107 คะน้าฮ่องกง กก.              60  
108 ใบตอง กก.               6  
109 ผักปวยเล้ง กก.            732  
110 เห็ดออรินจิ กก.            150  
111 มะม่วงน้ าดอกไม้ดิบ กก.              81  

112 มันเทศ  กก.              60  

113 ดอกขจร กก.              20  

114 ผักสลัดรวม 250 กรัม/กล่อง กล่อง            100  

 
หมวด ง.  ผลไม ้

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
1 กลว้ยไข่สุก ผลปานกลาง สุกก าลังดี ไม่ด า ไม่ช้ า กก.              80  

2 กล้วยน้ าว้าสุก ผลใหญ่ ไม่งอม ไม่ช้ าไม่มีเมล็ด 70 กรัม / ผล กก.          2,391  

3 กล้วยหอมสุก ผลปานกลาง สุกก าลังดี ไม่ด า  กก.               5  

  ไม่ช้ า ไม่งอม ไม่รับกล้วยหอมเขียว     

4 แก้วมังกร ลูกใหญ่ 2-3 ลูก / กก. กก.          1,530  

5 ขนุนสุก แกะเนื้อ เนื้อหนา ไม่เหม็นเปรี้ยว กก.               8  

6 แคนตาลูปเขียว 1.2-1.5 กก./ลูก กก.              90  

7 แคนตาลูปเหลือง 1.5-2 กก./ลูก กก.            360  

8 เงาะโรงเรียน 28 ลูก/กก. ผลใหญ่ ไม่ช้ า เปลือกบาง กก.            600  

9 ชมพู่ทูลเกล้า 12 ลูก/กก. ผลใหญ่ ไม่ช้ า กก.            250  

10 แตงโมจินตหรา 3 - 5 กก./ลูก กก.          1,065  

11 ฝรั่งสาลี่ กก.              60  

12 มะม่วงเขียวเสวยดิบ กก.              75  

13 มะม่วงน้ าดอกไม้สุก 3 ลูก / กก. กก.              45  

14 มะละกอสุกฮอลแลนด์ 2-3 กก./ลูก สุกก าลังดี ไม่ซ้ า ไม่งอม กก.          2,160  

15 ลองกอง หวาน สด เป็นช่อ กก.            162  

 



16 ส้มจีน ลูกเล็ก กก.              90  

17 ส้มเขียวหวานขนาด 8-10 ลูก/กก. ไม่ช้ า ไม่ฝ่อ ไม่เหี่ยว ไม่
เปรี้ยว 

กก.            228  

18 สับปะรดภูเก็ต 1.5-2 กก./ลูก ไม่ช้ า หักยอด กก.            330  

19 สับปะรดศรีราชา เนื้อหนึ่ง 1.5 - 2 กก./ลูก ไม่ช้ า หักยอด กก.            225  

20 สับปะรดศรีราชา เนื้อแกง1.5 - 2 กก./ลูก ไม่ช้ า หักยอด กก.              50  

21 องุ่นเขียว เป็นพวง สะอาด ไม่ช้ า ผลไม่หลุดร่วง กก.            390  

22 องุ่นแดง เป็นพวง สะอาด ไม่ช้ า ผลไม่หลุดร่วง กก.            459  

23 แตงธิเบต 3-4 ลูก / กก. กก.            405  

24  สาลี่  4 ลูก/กก. กก.            360  

25 แอปเปิ้ลกาล่า # 163 สดใหม่ 10-13 ลูก/กก. กก.            909  

26 ชมพู่ทับทิมจันทร์ กก.            195  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  

27 แตงโมเหลือง กก.            495  

28 ฝรั่งกิมจู กก.            180  

29 แตงไทย  กก            120  

30 พุทรานมสด กก.            120  

หมวด จ. ไข ่

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
1 ไข่ไก่ เบอร์ 2 หนัก 65 กรัม ไข่ใหม่ ชั้นวางไข่ไม่มีคราบสกปรก ฟอง        57,150  

2 ไข่เป็ด 65 กรัม ไข่ใหม่ เนื้อไข่แดงมันน่ารับประทาน ฟอง          8,790  

3 ไข่นกกระทาต้มสุก แกะเปลือก ล้างสะอาด  เนื้อไข่ไม่แตกยุ่ย ร้อย               9  

4 ไข่เค็มสุก 65 - 70 กรัม ไข่ใหม่ ไม่เค็มมาก เนื้อไข่แดงมันน่า
รับประทาน 

ฟอง          1,980  

5 ไข่ขาวผงซอง ไข่ขาว 250 ฟองใหญ่ /กก. กก.              60  

6 ไข่ขาว KCFพาสเจอร์ไรส์ 2 กก./ แกลลอน แกล ลอน            162  

 



หมวด ฉ. ขนม 

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
1 เฉาก๊วย 1 ปี๊บ = 8 กก. ปิ๊ป              18  

2 ซ่าหริ่ม กก.              54  

3 ถั่วแดงหลวงสุก กก.            108  

4 ขนมปังแซนวิช ตราฟาร์มเฮาสท์ แถวยาว แถว              12  

5 ถั่วด าสุก กก.              45  

6 แปะก้วยสุก กก.              90  

7 แป้งบัวลอย คละสี กก.              81  

8 เม็ดบัวสุก ไม่เปื่อย / ไม่เละ กก.              21  

9 รวมมิตร กก.              60  

10 ลอดช่องสิงค์โปร์ กก.              45  

11 ลูกชิด กก.              18  

12 ลูกเดือยสุก กก.              75  

13 แห้วเชื่อม กก.               9  

14 ซาลาเปาไส้หมู 50-70กรัม/ลูก ลูก            780  

15 บัวลอยไส้งาด า ร้อย              21  

16 แป้งครองแครง คละสี ขนาดตัวเล็ก กก.               6  

17 ทับทิมกรอบ  กก.              60  

18 ลอดช่องไทย กก.              75  

19 ขนมชั้นใบเตยหรืออัญชัน ขนาดไม่น้อยกว่า 2×2 นิ้ว/ชิ้น  นิ้ว/ 
ชิ้น บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง ใส่ส้อมจิ้ม ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

20 ขนมตะโก้ ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว/ชิ้น บรรจุ 1 ชิ้น/กล่องใส่
ช้อนเล็ก ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

21 ขนมตาล จัดใส่กระทงพลาสติก บรรจุ 2 ชิ้น/กล่อง  แยก
มะพร้าวโรยหน้า ใส่ส้อมจิ้ม ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          2,160  

22 ขนมใส่ไส้มะพร้าว บรรจุ 4 ชิ้น/กล่อง น้ าหนัก 55- 60 กรัม/ 
กล่อง ร้านผึ้งน้อย  

กล่อง          2,160  

 
 



23 ขนมหม้อแกงถั่วหรือเผือก ขนาดไม่น้อยกว่า2×2 นิ้ว/ชิ้น นิ้ว 
บรรจุ 1 ชิ้น/กล่อง ใส่ช้อนเล็ก ร้านผึ้งน้อย  

กล่อง          2,160  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
24 ขนมเปียกปูนใบเตย ขนาดไม่น้อยกว่า 2×2 นิ้ว/ชิ้น นิ้วบรรจุ 1 

ชิ้น/กล่อง แยกมะพร้าวโรยหน้า ใส่ส้อมจิ้ม /กล่อง ร้านผึ้งน้อย 
กล่อง          2,160  

25 ขนมสังขยาเผือก ฟักทองและฝอยทอง ขนาดไม่น้อยกว่า2×2 
นิ้ว/ชิ้น  นิ้ว/ชิ้นบรรจ1ุชิ้น/กล่องใส่ช้อนเล็ก ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

26 ขนมถ่ัวกวน บรรจุ 4 ชิ้น/กลอ่ง ใส่ส้อมจิ้ม  ร้านผึ้งน้อย กล่อง          2,160  

27 ขนมกล้วยถ้วยเล็ก บรรจุถ้วยใหญ่ 2 ชิ้น/กล่อง ใส่ช้อนเล็ก 
น้ าหนัก 80-85 กรัม/กล่อง ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          2,160  

28 ข้าวเหนียวตัดขนาดไม่น้อยกว่า 2×2 นิ้ว/ชิ้น  นิ้ว/ชิ้น  บรรจุ 1 
ชิ้น/กล่อง  ใส่ช้อนเล็ก ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          2,160  

29 ขนมฟักทอง บรรจุ 2 ชิ้น/กลอ่งใส่ส้อมจิ้ม น้ าหนัก 70-75กรัม/
กล่อง ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

30 ขนมมัน บรรจุ 2 ชิ้น/กล่อง ใส่ส้อมจิ้ม น้ าหนัก 50-55กรัม/
กล่อง ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

31 ขนมข้าวโพดหวานบรรจุ 2 ชิน้/กล่อง ใส่ช้อนเล็ก น้ าหนัก 50-
55 กรัม/กล่อง ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

32 ขนมหยกมณี ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว/ชิ้น บรรจ4ุ ชิ้น/กล่อง 
ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

33 ขนมถ่ัวแปบ บรรจุ 2 ชิ้น/กล่อง ใส่ส้อมจิ้ม แยกน้ าตาล งา ร้าน
ผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

34 ขนมวุ้นกระทิมะพร้าวอ่อน ขนาดไม่น้อยกว่า 2×2 นิ้ว/ชิ้น 
บรรจุ 1 ชิ้น /กล่อง  ใส่ช้อนเล็ก ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

35 ขนมแตงไทย จัดใส่กระทงพลาสติก 2 ชิ้น/กล่อง ใส่ช้อนเล็ก 
น้ าหนัก 50-55 กรัม/กล่อง ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

36 ขนมม่วง บรรจุ 2 ชิ้น/กล่อง ใส่ช้อนเล็ก น้ าหนัก 70-75 กรัม/
กล่อง ร้านผึ้งน้อย 

กล่อง          1,080  

 



หมวด ช. อาหารทะเล  เนื้อปลา และผลิตภัณฑ์แปรรูปต่างๆ 
ล า 

รายการ 
หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
1 เนื้อปลากรายแท้ สด ไม่ปนเนื้อปลาชนิดอื่น ไม่มีสารเจือปน ไม่

มีกลิ่นเหม็น ไม่แช่แข็ง 
กก.              93  

2 เนื้อปลายี่สกแท้ ไม่ปนเนื้อปลาชนิดอื่น ไม่มีสารเจือปน       ไม่
มีกลิ่นเหม็น 

กก.              18  

3 ปลาสลิดสด 9-12 ตัว / กก. สดทั้งตัว ตัดหัว ขอดเกล็ด     ควัก
ไส้ออก 

กก.            102  

4 ปลาซาบะ 0.8-1 กก. / ตัว สดทั้งตัว เนื้อแน่น ไม่มีกลิ่นเหม็น
เน่า ท้องไม่แตก ไม่แช่แข็ง 

กก.            627  

5 ปลาดุกด้าน 3 ตัว / กก. ท าแล้ว สดทั้งตัว ควักไส้ออก       ไม่
ผ่าท้อง ไม่หั่น ไม่บั้งล าตัว และตายสนิท 

กก.            270  

6 ปลาทูสด 8 -10 ตัว / กก. สดทั้งตัว ตาใสด า เนื้อแน่น      ท้อง
ไม่แตก ไม่แช่แข็ง 

กก.            687  

7 ปลาทูนึ่ง ตัวกลาง 70 - 80 กรัม / ตัว เนื้อแน่น ผิวตึง     หนัง
ไม่ถลอก ไม่เค็มมาก ท้องไม่แตก 

ตัว            750  

8 ปลาทูนึ่ง ตัวใหญ่ 90 - 100 กรัม / ตัว เนื้อแน่น ผิวตึง     หนัง
ไม่ถลอก ไม่เค็มมาก ท้องไม่แตก 

ตัว          1,230  

9 ปลาน้ าดอกไม้ 1 - 1.5 กก. / ตัว สดทั้งตัว เนื้อแน่น ท้องไม่แตก 
ไม่แช่แข็ง ไม่มีกลิ่นเหม็น 

กก.            210  

10 ปลาอินทรีย์ สด 2.5 - 3 กก. / ตัว สดทั้งตัว ตาใส เนื้อแน่น 
หนังไม่ลอก ไม่แช่แข็ง เนื้อไม่ซีดขาว ท้องไม่แตก ไม่แบ่งครึ่งตัว
ปลา ไม่มีกลิ่นเหม็น 

กก.            771  

11 ปลาหมึก แช่น้ าด่าง เนื้อแน่น ไม่เปื่อย ไม่เละ กก.              12  

12 ปลาหมึกยัดไส้ ขนาดกลาง สดทั้งตัว ตัวใส ตาใส ผิวไม่ถลอก 
เนื้อแน่น ไม่แช่แข็งไม่มีสารเจือปน 

กก.            384  

13 ปลากระพงขาวสดแล่ เนื้อไม่ยุ่ยนุ่ม ไม่มีกลิ่นเหม็น  กก.            336  

14 ปลาทับทิมสดแล่เนื้อ เนื้อไม่ยุ่ยนุ่ม ไม่มีกลิ่นเหม็น  กก.            348  

 
 



15 ปลานิลสดแล่  เนื้อไม่ยุ่ยนุ่ม ไม่มีกลิ่นเหม็น  กก.            350  

16 ปลาสีกุน 10 ตัว/กก. สดทั้งตัวเนื้อแน่น ท้องไม่แตก ตาใส ไม่มี
กลิ่นเหม็น 

กก.            267  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
18 เนื้อกุ้งเล็ก 200 ตัว / กก. สด สะอาด กุ้งแกะเปลือก ไม่แช่แข็ง 

ปลอดภัยจากสารพิษ และฟอร์มาลีน 
กก.              60  

19 เนื้อปูธรรมดา สด ใหม่ สะอาด ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสารเจือปน 
ไม่แช่แข็ง 

กก.               3  

20 กุ้งขาววัง 50ตัว/กก. ตัวใส สะอาด หัวไม่ขาด กก.          1,509  

21 กุ้งแชบ๊วย 50ตัว/กก. .ตัวใส สะอาด หัวไม่ขาด กก.            336  

22 เนื้อหอยแมลงภู่ สุก สด สะอาด ไม่มีสารเจือปน ไม่แช่เกลือ กก.              42  

23 เต้าหู้ปลา ซีพี กก.              12  

24 ปลาหมึกเทียมหลอด กก.              12  

25 เกี๊ยวปลา สด ไม่มีเมือก ไม่เหม็นคาว ร้อย               2  

26 ลูกชิ้นกุ้งทอด   กก.               9  

27 ลูกชิ้นเต้าหู้ ไม่เละ ไม่ผสมแป้ง   ร้อย              17  

28 ลูกชิ้นปลากลม ไม่เหม็นคาว  กก.              80  

29 ลูกชิ้นรักบี้ กก.              50  

30 ลูกชิ้นหมู ชามเด็ด ไม่ผสมแป้ง 120-135 ลูก/กก. กก.            120  

31 หมูยอ แผ่น เส้นผ่าศูนย์กลาง 12 ซม. แผ่น            250  

32 ไก่จ๊อซีพี ใหม่ ไม่เหม็น กก.              20  

33 แฮม ตราบีลัคกี้ ไม่แต่งสี กก.              27  

34 ฮ่ือก๊วย เส้น            177  

35 ลูกชิ้นปลาเจ กก.              12  

36 ลูกชิ้นสาหร่ายเจ กก.               9  

37 ปลาหมึกเจ กก.               6  

38 ลูกชิ้นหมู นายฮั่งเพ้ง ขนาด 900 กรัม/แพค ถุง            100  

39 ลูกชิ้นหมู โกเด้ง ขนาด 900 กรัม/แพค ถุง              72  

 



40 ปูอัดเบนโตะ เกรด A ขนาด 500 กรัม/แพค แพค              25  

41 เต้าหู้คินุ 200 กรัม/กล่อง กล่อง              60  

42 ไก่ห่อสาหร่าย  200 กรัม/ถุง ถุง            100  

43 นักเก็ตไก่ ตรา ARO 1 กก./แพ็ค กก.              60  

44 กุ้งระเบิด CP 1 กก./ ถุง กก.              30  

45 ไส้กรอกไก่  บีลัคก้ี แบบสั้น กก.              10  

ล า 
รายการ 

หน่วย   จ านวน   

ดับ นับ   สั่ง  
46 ไส้กรอกหมู บีลัคก้ี แบบสั้น กก.              10  

 


