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กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย





ค ำน ำ 
 

 ผู้บริหารกระทวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญ 
ในการจัดอาหารที่มีประโยชน์ และเหมาะสมตามหลักโภชนาการ ส าหรับผู้รับการสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมาย
ของหน่วยงานในสังกัด โดยอาศัยกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ เกิดความ (๑) คุ้มค่า มีความ (๒) โปร่งใส ต้อง (๓)  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถ (๔) ตรวจสอบได้ 

 กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงจัดท าคู่มือแนวทางการจัดหาอาหารให้แก่ผู้รับ
การสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้ปรับใช้เป็นแนวทาง  
ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้การประกอบอาหารการจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบ
อาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม และเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน โดยให้สอดคล้องกับระเบียบและหนังสือกระทรวงการคลังที่เกี่ยวข้องต่อไป 
     
 
 
              (นางพัชรี  อาระยะกุล) 
       ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

 วันที่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สำรบัญ 
 

เรื่อง            หน้ำ 
 
๑. บทน า           ๑ 
๒. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือ         ๒ 
๓. กฎหมายและระเบียบที่ใช้ในการด าเนินงาน       ๒ 
 ๓.๑ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓.๒ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 ๓.๓ หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

๓.๔ กฎ ระเบียบ หรือหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๔. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง         ๒ 
ส่วนที่ ๑ กำรจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในกำรประกอบอำหำรให้แก่ผู้รับบริกำร    ๓ 

๑. การก าหนดรายการอาหารและคุณลักษณะวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร       
๒. การก าหนดราคากลาง              
๓. การจัดท ารายงานขอซื้อ             

  ๓.๑ ในกรณีท่ีระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
  ๓.๒ ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท 

๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ     ๔ 
  ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ               

๔.๒ แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร             
๕. การด าเนินการจัดซื้อ         ๕ 
๖. การท าสัญญา               
๗. การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา            
๘. การตรวจรับพัสดุ              

  ๘.๑ ผู้จัดซื้อสรุปรายการวัตถุดิบที่จัดซื้อในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน           
๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ              
๘.๓ ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร และคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร

 ๖ 
๙. การเบิกจ่าย               

  ๙.๑ การจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร             
  ๙.๒ หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน                

๑๐. การยืมเงินโครงการเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร        
  ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ               
  ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง              

๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ  



เรื่อง            หน้ำ 
 
๑๐.๔ เมื่อครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงิน     ๗ 
๑๐.๕ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐาน      ๗ 

ส่วนที่ ๒ กำรจ้ำงบุคคลเพื่อประกอบอำหำร       ๘ 
๑. การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร                
๒. การจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือประกอบอาหาร                

  ๑. การจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง              
  ๒. การจัดท ารายงานขอจ้าง 
  ๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ     
  ๔. เจรจาตกลงราคากับผู้รับจ้าง 
  ๕. การประกาศผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก 
  ๖. จัดท าสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงจ้างประกอบอาหาร 
  ๗. การตรวจรับ         ๙ 
  ๘. การเบิกจ่าย 
ส่วนที่ ๓ กำรจ้ำงเหมำประกอบอำหำร (ปรุงส ำเร็จ)      ๑๐ 

๑. การจัดจ้างให้ใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง                
  ๑.๑ การจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง               
  ๑.๒ การก าหนดราคากลาง                 
  ๑.๓ การจัดท ารายงานขอจ้าง                  
  ๑.๔ เจ้าหน้าที่ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง               
  ๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ             
  ๑.๖ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา                
  ๑.๗ จัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงจ้างประกอบอาหาร              
  ๑.๘ การตรวจรับ                     
   ๑.๘.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ             

๑.๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ             
  ๑.๙ การเบิกจ่าย                   

๒. กรณีการได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท    ๑๑ 
ส่วนที่ ๔ กำรก ำกับดูแล และกำรประเมินผล       ๑๒ 

๑. กำรก ำกับดูแลในส่วนกลำง 
๒. กำรประเมินผล 

 
 
 
 
 



เรื่อง            หน้ำ 
 
ภาคผนวก                  
ภาคผนวก ๑ แนวทางการก าหนดรายการอาหารมีประโยชน์ต่อกลุ่มเป้าหมาย 

๑. กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 
๒. กลุ่มเป้าหมายสตรี 
๓. กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 
๔. กลุ่มเป้าหมายคนพิการ 

- กลุ่มเป้าหมายคนพิการเด็ก 
- กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยด้านจิตเวช 
- กลุ่มเป้าหมายคนพิการผู้ใหญ่ 

๕. กลุ่มเป้าหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
๖. กลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พ่ึง 

ภาคผนวก ๒ แนวทางการก าหนดราคากลาง 
๑. แนวทางการก าหนดคุณลักษณะรายการวัตถุดิบประกอบอาหาร 
๒. ตัวอย่างการคิดค านวณรายการอาหารต่อวัน 
๓. ตัวอย่างการก าหนดคุณลักษณะวัตถุดิบประกอบอาหาร 

ภาคผนวก ๓ แบบเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
๑. ตัวอย่างเอกสารด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
๒. การจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร (กรณียืมเงิน) 
๓. กรณีจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารตามตัวอย่างเอกสารด าเนินการ 
๔. กรณีจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) 

ภาคผนวก ๔ กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง 
๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒.. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
บรรณานุกรม           ๑๓ 

 
 

 



ร่าง 
คู่มือแนวทางการจัดหาอาหารให้แก่ผู้รับการสงเคราะหต์ามกลุ่มเป้าหมายของ

หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
............................................ 

๑. บทน า 

       โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ มาตรา ๘ 
ก าหนดใหก้ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือ
คุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการ
บริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน (๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดย
เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  
มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผย
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมี 
การวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุ (๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ 
เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ ประกอบกับคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติ ในการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคล 
เพ่ือประกอบอาหารหรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส า เร็จ) แจ้งตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่  
๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ เพ่ือใช้ในการซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร 
หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสม 
และเป็นไปในทางเดียวกัน ซึ่งผู้บริหารกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จึงมอบหมายให้
คณะท างานซึ่งประกอบด้วยผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการรวบรวมรายละเอียด พร้อมจัดท าแบบฟอร์ม
ตัวอย่างเอกสารในการด าเนินการซื้อจ้าง ในแต่ละกรณี เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้ใช้เป็นตัวอย่าง และปรับใช้
ตามความจ าเป็นและเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ ตามหนังสือเวียนดังกล่าว ได้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้การจัดซื้อวัตถุดิบ
เพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร  
(ปรุงส าเร็จ) ตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างถูกต้อง เหมาะสมและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  
และยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ (ก าหนดค่าปรับ) พร้อมทั้งก าหนดวิธีการจัดหาอาหารส าหรับผู้รับบริการ จ านวน ๓ วิธี 
ได้แก่ การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมา
ประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ส่วนแนวทางการก าหนดการก าหนดราคากลางให้ถือปฏิบัติตามหนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ทั้งนี้ เพ่ือให้การจัดสวัสดิการ 
ด้านอาหารส าหรับกลุ่มเป้าหมายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้รับบริการทุก
กลุ่มเป้าหมาย 
 



๒ 

 

๒. หน่วยงานที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือฉบับนี้ 

               โดยที่เหตุผลที่ต้องจัดให้มีคู่มือฉบับนี้ เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ 
ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาอาหารโดยค านึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือ
คุณค่าโภชนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกายของผู้บริโภคอาหารในแต่ละวัน ซึ่งหน่วยงานเป้าหมาย
ที่ต้องปฏิบัติตามคู่มือนี้ ได้แก่ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
ที่รับผิดชอบงานสถานสงเคราะห์ สถานแรกรับ สถานฟ้ืนฟู ศูนย์ฝึกอาชีพ บ้านพักเด็กและครอบครัว  
ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง สถานคุ้มครองคนไร้ที่พ่ึง สถานคุ้มครองผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์และการบังคับใช้
แรงงาน หรือสถานที่อ่ืนใดที่ที่รับกลุ่มเป้าหมายเข้าพักอาศัยประจ าและต้องจัดให้มีอาหารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
วันละ ๓ มื้อ ตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับในแต่ละปีโดยปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ได้รับเฉลี่ยต่อหัวต่อวัน จ านวน 
๕๗ บาท จึงต้องมีการก าหนดแผนงานและมีวิธีการจัดหาอาหารให้เพียงพอกับจ านวนกลุ่มเป้าหมาย และ 
มีคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าโภชนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกายของกลุ่มเป้าหมายใน 
ความรับผิดชอบด้วย ทั้งนี้  คู่มือนี้ ไม่รวมถึงการจัดหาอาหารให้แก่ผู้ เข้ารับการฝึกอบรมตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเตมิ   
 
๓. กฎหมายและระเบียบท่ีใช้ในการด าเนินงาน 

    ๓.๑  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๓.๒  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
    ๓.๓  หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  
    ๓.๔ กฎ ระเบียบ และหนังสือเวียนที่ออกตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
๔. แนวทางการจัดซื้อจัดจ้าง 

            เนื่องจากตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดหาอาหารโดยค านึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าโภชนาการที่จ าเป็นต่อ
การพัฒนาด้านร่างกายของผู้บริโภคอาหารหรือผู้รับการสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละวัน โดยได้
ก าหนดวิธีการจัดหาอาหารส าหรับผู้รับบริการ จ านวน ๓ วิธี ได้แก่ การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) คณะท างานจัดท า
คู่มือจึงได้ก าหนดวิธีการในการปฏิบัติโดยศึกษาตัวอย่างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งกฎหมายและระเบียบ
ที่เกี่ยวข้อง และได้มอบหมายให้ผู้แทนส่วนราชการไปศึกษาวิเคราะห์และก าหนดแนวทางรายการ หรือ
เมนูอาหารที่จ าเป็นต่อกลุ่มเป้าหมายแต่ละกลุ่ม และให้เจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์จัดท าตัวอย่างการก าหนด
ราคากลาง เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางตามหนังสือของกระทรวงการคลัง สรุปได้ ดังนี้  
 
 
 



๓ 

 

ส่วนที่ ๑ 
ขั้นตอนการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 

    
๑. การก าหนดรายการอาหารและคุณลักษณะวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร  
          ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการก าหนดรายการอาหารและคุณลักษณะของวั ตถุดิบ ที่จะใช้ใน 
การประกอบอาหารพร้อมแนบประมาณการค่าใช้จ่าย (จ านวนกลุ่มเป้าหมาย x ราคาอาหารต่อคน/ต่อวัน x 
จ านวนวัน) โดยจะจัดก าหนดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาสก็ได้ ทั้งนี้ ในการก าหนดรายการ
อาหารและคุณสมบัติเฉพาะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหารตามรายการที่ก าหนด จะต้องค านึงถึง
คุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าโภชนาการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาด้านร่างกายของผู้บริโภคอาหารในแต่ละวันด้วย  
เช่น กรณีกลุ่มเป้าหมายเด็กอ่อน ๐-๘ ปี รายการอาหารแต่ละมื้อจะต้องมีข้อมูลทางวิชาการอ้างอิง  
ตามตัวอย่างรายการหรือเมนูอาหารที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายแต่ละประเภทในภาคผนวก ๑ เมื่อก าหนด
รายการอาหารแล้ว ให้ก าหนดรายการและปริมาณวัตถุดิบประกอบอาหารให้สอดคล้องกับรายการอาหารในแต่
ละวัน แล้วน ามารวมเข้าตามแผนที่จะจัดซื้อในแตล่ะมื้อตามแบบเอกสารที่ก าหนด 
          ค าว่า “เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ” หมายถึง เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับมอบหมายให้
ด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารให้แก่กลุ่มเป้าหมาย 
 
๒. การก าหนดราคากลาง โดยก าหนดให้ใช้วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างมาจากค่าใช้จ่ายรายหัว 
ส าหรับเป็นราคากลางตามค านิยาม ค าว่า “ราคากลาง”(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทาง
ปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามตัวอย่างการก าหนดรายการคุณลักษณะวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร 
ที่เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมายในแต่ละกลุ่มในภาคผนวก ๒ 

อนึ่ง กรณีการเลือกด าเนินการเป็นรายปีจะประสบปัญหาเกี่ยวกับการก าหนดคุณลักษณะของวัตถุดิบ
ประกอบอาหารและการก าหนดราคากลางในหมวดสินค้าเกษตรที่มีราคาแตกต่างกันมากตามฤดูกาล ทั้งนี้  
แนวทางการก าหนดราคากลางให้ใช้แบบเอกสารตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๑๔๓๓.๒/ว ๒๐๖  
ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยที่มาของราคากลางอาจใช้วิธีการสืบราคาตามท้องตลาดให้ระบุชื่อห้าง/
บริษัทที่ไปสืบมา ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เพ่ือก าหนดราคากลางที่จะซื้อในช่วงเวลานั้น 

 
๓. การจัดท ารายงานขอซื้อ ให้เจ้าหน้าที่ พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามนัย
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง 
ดังนี้ 
    ๓.๑  ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ถือว่า
รายงานขอซื้อดังกล่าวเป็นรายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ส าหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง 
ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ เมื่อการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารมีวงเงินสะสมครบ หรือใกล้จะ
ครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อฉบับใหม่  
    ๓.๒  ในกรณีที่ระบุวงเงินค่าจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท โดยจะซื้อ
เป็นรายไตรมาส หรือเป็นรายปีงบประมาณก็ได้ โดยให้ด าเนินการจัดซื้อตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ แห่ง
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ทางเลือกกรณีที่ได้รับจัดสรร



๔ 

 

งบประมาณ เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท (๑) หน่วยงานของ พม. สามารถด าเนินการได้ตามตามหนังสือ  
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒  กล่าวคือ ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัยมาตรา ๕๖ (๑) (ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วย 
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หรือ (๒) หน่วยงานของรัฐ สามารถด าเนินการตามมาตรา 
๕๕ วิธีการใดวิธีการหนึ่งก็ได้ โดยให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือผู้บริโภค
อาหารจะได้รับ กล่าวคือ ด าเนินการจัดซื้อโดย (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือ (๒) วิธีคัดเลือกหรือ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง (กรณีอ่ืนที่มิใช่ตามมาตรา ๕๖ (๑)
(ข) รายละเอียดตามตัวอย่างภาคผนวก ๓ 
           ค าว่า “จัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง” หมายถึง ตามมาตรา ๕๕(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใด  
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ
โดยตรงในวงเงินเล็กน้อย (ไม่เกินห้าแสนบาท) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดังต่อไปนี้ (๑) จัดท าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
           อนึ่ง มีข้อพิจารณาเกี่ยวกับการจัดซื้อจากผู้ประกอบการรายใดนั้น ให้พิจารณาด าเนินการตาม
กระทรวงการคลังได้มีหนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รั ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒)  
พ.ศ. ๒๔๖๓ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SME หรือกรณีกระทรวงการคลังได้
ประกาศกฎกระทรวง ก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๖๔ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบการที่ได้จดทะเบียนเป็นวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม หรือ SE ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีเจาะจงโดยไม่จ ากัด
วงเงินไดด้้วย  
 
๔. การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุอย่างน้อย ๓ คน และผู้ควบคุมรับผิดชอบใน 
การประกอบอาหารอย่างน้อย ๑ คน และคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหารอย่างน้อย ๓ คน ให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติด าเนินการ ดังนี้  
    ๔.๑  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัดจ้างครั้งหนึ่ง มีวงเงิน  
ไม่เกินหนึ่งแสนบาท จะมอบหมายให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
   ๔.๒  แต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหารนั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการประกอบ
อาหาร ตามนัยข้อ ๑๘ ของระเบียบฯ โดยมีหน้าที่จัดท าเป็นบันทึก และรวบรวมเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ เพ่ือทราบเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้ว แต่กรณี  
 
 



๕ 

 

๕. การด าเนินการจัดซื้อ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  
กับผู้จ าหน่ายโดยตรง ตามคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่จะใช้ในการประกอบอาหาร ตามรายการที่ก าหนด  
เพ่ือใช้ประกอบอาหารในแต่ละวัน ทั้งนี้ กรณีผู้ประกอบการที่จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร
ไม่ให้เครดิต หรือเพ่ือความคล่องตัว ให้ผู้จัดซื้อหรือผู้รับผิดชอบโครงการยืมเงิน เพ่ือซื้อวัตถุดิบ เพ่ือใช้ใน  
การประกอบอาหาร     
      อนึ่ง เพ่ือประโยชน์ในการจัดหาพัสดุที่มีคุณภาพเกิดประโยชน์สูงสุดส าหรับกลุ่มเป้าหมายและให้มี 
การแข่งขันที่เสรีและเป็นธรรม ในขั้นตอนการจัดซื้อพัสดุ หากหน่วยงานเลือกใช้วิธีการให้ผู้ขายหรือจ าหน่าย
เข้าเสนอราคาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) สมควรให้มีการ
ประกาศข้อความรายการและคุณลักษณะวัตถุดิบที่ชัดเจนตามตัวอย่างในภาคผนวก และกรณีผู้เสนอราคามิใช่
เจ้าของพัสดุในรายการใดหากเสนอราคาต่ ากว่าราคากลางมากอย่างไม่สมเหตุสมผลและรายการนั้นเป็นวัตถุดิบ
หลักในการประกอบอาหารที่หน่วยงานมีแผนที่จะจัดซื้อเป็นจ านวนมาก เช่น ข้าวสาร หมูเนื้อแดง เนื้อไก่ ไข่ไก่ 
อาจให้ผู้เสนอราคาส่งหนังสือรับรองจากผู้ผลิตหรือผู้ขายสินค้าประเภทนั้นโดยตรงและได้รับอนุญาตตาม
กฎหมายมาแสดงว่าสามารถขายให้ในราคาดังกล่าวให้แก่หน่วยงานได ้
 
๖. การท าสัญญา ในการท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร ทั้งนี้ ตามหนังสือด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าราคาวัตถุดิบในวันที่ไม่ได้มีการส่งมอบตามเงื่อนไข ของสัญญาหรือ
ข้อตกลง ในกรณีการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารมีปริมาณมาก หน่วยงานจะเลือกใช้สัญญาจะ
ซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณ โดยก าหนดให้ผู้จ าหน่ายจัดส่งตามรายการวัตถุดิบที่ต้องการ  
ในแต่ละวันก็สามารถกระท าได้ ในกรณีที่หน่วยงานถือว่ารายงานขอซื้อดังกล่าวเป็นรายงานขอซื้อวัตถุดิบ  
เพ่ือใช้ในการประกอบอาหารส าหรับการจัดซื้อในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดซื้อ โดยวิธีปฏิบัติหน่วยงาน
ไม่สามารถท่ีจะท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารแต่ละครั้ง
ได้           
 
๗. การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ในกรณีไม่ ได้ด าเนินการในระบบ e-GP  
ให้หนว่ยงานด าเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญของสัญญา  
หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เป็นรายไตรมาส ตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่  
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
 
๘. การตรวจรับพัสดุ  
    ๘.๑ ให้ผู้จัดซื้อสรุปรายการวัตถุดิบที่จัดซื้อในแต่ละสัปดาห์หรือแต่ละเดือน แล้วแต่กรณี  โดยรวบรวมและ
จัดท ารายการวัตถุดิบที่จัดซื้อดังกล่าว ส่งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุเพ่ือใช้ในการตรวจ
รับพัสดุ พร้อมทั้งเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือทราบเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความ
เหมาะสม แล้วแต่กรณี  
    ๘.๒ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหารในการส่งมอบทุกครั้ ง  โดยให้จัดท ารายงานผลการตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
เป็นรายสัปดาห์ รายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้



๖ 

 

กรรมการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ในการตรวจรับพัสดุเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ และให้กรรมการ  
ผู้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นจัดท าบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวม
และส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรวบรวมและเสนอต่อ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือ  
รายเดือน ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี  
    ๘.๓ ให้ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร และคณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร ได้ควบคุม
และตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวันโดยมีการบันทึกภาพถ่ายวัตถุดิบหลักและถ่ายภาพขณะประกอบ
อาหารเสร็จในแต่ละมื้อ  และจัดบันทึกรายงานรวบรวมเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือทราบเป็น 
รายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี โดยอาจรวบรวมในรูปแบบไฟส์อิเลคทรอนิกส์ 
และใช้เป็นหลักฐานประกอบในการตรวจรับอีกทางหนึ่ง 
          เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งก็ให้รายงานผลต่อส่วนกลางในรูปแบบไฟส์
อิเลคทรอนิกส์โดยไม่ชักช้า 
 
๙. การเบิกจ่าย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานการส่งมอบงานจากเจ้าหน้าที่
เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ให้ส่งหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน และรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ทราบต่อไป  
    ๙.๑  การจ่ายเงินซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร จะจ่ายเงินเมื่อมีการตรวจรับถูกต้องและลงลายมือ
ชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุครบถ้วน 
    ๙.๒  หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญรับเงินของผู้ขายพร้อมส าเนาบัตรประจ าตัว 
ประชาชนที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้ว หรือในกรณีท่ีไม่สามารถเรียกหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้ขายได้ ให้ผู้จัดซื้อ
จัดท าใบรับรองแทนใบเสร็จ เพ่ือเป็นหลักฐานประกอบการจัดซื้อต่อไป 
           ส าหรับตัวอย่างเอกสารในการด าเนินการจัดซื้อจ้าง การตรวจรับ และการเบิกจ่ายเงิน รายละเอียด
ตามภาคผนวก ๓ 
 
๑๐. การยืมเงินโครงการเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
           ในกรณีมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ยืมเงินโครงการเพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  
ให้สามารถด าเนินการภายหลังที่หัวหน้าหน่วยงานได้เห็นชอบรายงานขอซื้อแล้ว พร้อมทั้งได้ลงนามแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุแล้ว กรณีหน่วยงานบางแห่งไม่สะดวกที่จะด าเนินการจัดซื้อ
ตามระเบียบข้อ ๗๙ วรรคหนึ่ง เนื่องจากผู้ประกอบการที่จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารไม่ใช้
เครดิต หรือเพ่ือความคล่องตัว ผู้จัดซื้อหรือผู้รับผิดชอบโครงการจะเลือกใช้วิธีการยืมเงินเพ่ือซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้
ในการประกอบอาหารก็สามารถกระท าได้ ดังนี้ 
     ๑๐.๑ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ท าสัญญายืมเงิน พร้อมแนบประมาณ การค่าใช้จ่าย (จ านวนผู้รับ x 
ราคาอาหารต่อคน/ต่อวัน x จ านวนวัน) เพ่ือใช้ส ารองจ่ายในการจัดซื้อวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
ในแต่ละวัน ยื่นต่อเจ้าหน้าที่การเงิน  
     ๑๐.๒ เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง เสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือพิจารณาอนุมัติวงเงินที่ยืมให้
อยู่ในดุจพินิจของหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาตามความจ าเป็นเหมาะสมแต่ไม่เกิน ๒๐ วัน  
      ๑๐.๓ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบ เพ่ือใช้ในการประกอบอาหารแต่ละวัน  
ตามรายการอาหารที่ก าหนดไว้  
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      ๑๐.๔  เมื่อครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงิน เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ (ผู้ยืมเงิน) รวบรวมหลักฐาน 
การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารแต่ละวัน เงินสดคงเหลือ (ถ้ามี) และจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิก
จ่ายเงินผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือล้างลูกหนี้เงินยืม หลังจากนั้นจึงท าสัญญา การยืมเงินใหม่ส าหรับเป็น
ค่าอาหารจะจ่ายในวันต่อไป 
      ๑๐.๕  เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบหลักฐาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติล้างลูกหนี้เงินยืม 
              ส าหรับเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ประกอบด้วย ๑. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือส่งใช้ 
เงินยืม ๒. รายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ๓. บันทึกการตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพ่ือ
ใช้ในการประกอบอาหาร ๔. บันทึกการมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  
๕. สรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประจ าวัน ๖. รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้
ในการประกอบอาหาร ๗. ใบตรวจรับพัสดุ ๘. รายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหาร  
๙. ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการ ๑๐. ใบส าคัญรับเงิน 
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ส่วนที่ ๒ 
ขั้นตอนการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร 

 
        กรณีหน่วยงานในสังกัด พม. มีความประสงค์จะเป็นผู้จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารให้แก่
ผู้รับบริการตามกลุ่มเป้าหมายเอง แต่ต้องจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหารเพ่ือให้สามารถด าเนินการตาม
วัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทางราชการและผู้รับบริการเนื่องจากไม่มีเจ้าหน้าที่งานบ้านงานครัว 
ที่จะด าเนินการได้ ทั้งนี้ วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซื้อเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวที่หน่วยงานจะได้รับ  
แตแ่บ่งออกเป็น ๒ ส่วน ประกอบด้วย  
        ๑. การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ส าหรับการจัดซื้อวัตถุดิบมาเพ่ือประกอบอาหาร  
ให้ด าเนินการตามรายการหรือเมนูอาหารที่เจ้าหน้าที่ได้จัดท า และประกาศไว้แล้ว ทั้งนี้ อาจด าเนินการยืมเงิน 
และใช้เงินจากงบประมาณตามท่ีกล่าวมาแล้ว โดยแบ่งมาเป็นการซื้อวัตถุดิบเพ่ือประกอบอาหาร 

  ๒. การจ้างบุคคลภายนอกเพ่ือประกอบอาหาร  
           ในการด าเนินการจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร ให้มีการจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดขอบเขตของงาน ระยะเวลาที่ต้องจ้าง ทั้งนี้ อาจก าหนดเป็นรายสัปดาห์  
รายเดือน หรือรายไตรมาสก็ได้  ในการก าหนดราคากลางให้พิจารณางบประมาณจากส่วนที่เหลือจากประมาณ
การซื้อวัตถุดิบจากค่าใช้จ่ายรายหัว เป็นราคากลาง ตามค านิยาม “ราคากลาง” (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ 
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยมีขั้นตอนการด าเนนิการจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร ดังนี้ 
          (๑) การจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดขอบเขต  
ของงานระยะเวลาที่ต้องจ้าง ทั้งนี้ อาจก าหนดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายไตรมาสก็ได้ การก าหนด
ราคากลาง ให้พิจารณางบประมาณจากส่วนที่ ๒ จากค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นราคากลาง  
          (๒) การจัดท ารายงานขอจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๒ วรรคหนึ่ง โดยให้ถือว่ารายงานขอจ้างดังกล่าวเป็นรายงานขอจ้างบุคคลเพ่ือประกอบ
อาหารในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจัดจ้าง โดยให้ด าเนินการจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหนึ่ง (๒)(ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ ซึ่งจะ 
จัดจ้างเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน รายไตรมาส หรือรายปีงบประมาณก็ได้ 
          (๓) การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ  
               ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  
ในกรณีการจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท จะมอบหมายให้บุคคลใดบุคคลหนึ่ง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ก็ได้  
          (๔) เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง และรายงานผลเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพ่ือสั่ง
จ้าง 
          (๕) การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ในกรณีไม่ได้ด าเนินการในระบบ  
e-GP ให้หน่วยงานด าเนินการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระส าคัญ 
ของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ เป็นรายไตรมาส ตามนัยหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๕.๒/ว ๖๒ ลงวันที่  
๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  
          (๖) จัดท าสัญญา หรือบันทึกข้อตกลงจ้างประกอบอาหาร  
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          (๗) การตรวจรับ เมื่อจัดซื้อวัสดุ และได้ส่งมอบวัสดุเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร พร้อมรายการ
ของเมนูอาหารที่จะต้องประกอบอาหารในแต่ละวันให้กับผู้รับจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจสอบ
และควบคุมรายการอาหารให้เป็นไปตามรายการ อาหารที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยให้จัดท ารายงาน
ผลการตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแก่กรณี 
ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเบื้องต้น  
ในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ และให้กรรมการผู้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบและควบคุมรายการอาหาร ให้เป็นไป
ตามรายการอาหารที่ก าหนดไว้ในขอบเขตของงาน โดยจัดท าเป็นบันทึกการตรวจรับและรวบรวมเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม แล้วแต่กรณี 
 (๘) การเบิกจ่าย  
                  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานการส่งมอบงานจากเจ้าหน้าที่ 
เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน และรายงานหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐทราบต่อไป  
                  การจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร จะจ่ายเมื่อมีการตรวจรับถูกต้องและลงลายมือชื่อ
ของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุครบถ้วน หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน หรือใบส าคัญ  
รับเงินของผู้รับจ้างพร้อมส าเนาบัตรประชาชน ส าเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองส าเนาถูกต้องแล้วเ ก็บไว้ 
เป็นหลักฐาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดาการจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป หักภาษี ๑% 
                  ส าหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย ๑. รายงานขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร  
๒. รายการอาหารที่ต้องด าเนินการ ๓. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๔. บันทึกตกลงจ้าง ๕. ใบส่งมอบวัตถุดิบ 
เพ่ือใช้ประกอบอาหาร ๖. ใบส่งมอบงาน ๗. รายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับ ๘. ใบ
ตรวจรับพัสดุ ๙. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑๐. ใบส าคัญรับเงิน ๑๑. เอกสารหลักฐานของผู้รับจ้าง (ส าเนาบัตร
ประชาชน, ส าเนาทะเบียนบ้าน) ๑๒. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
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ส่วนที่ ๓ 
การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 

 
๑. การจัดจ้างให้ใช้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ (ข) วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการ ดังนี้  
        ๑.๑ การจัดท าขอบเขตการจ้าง และราคากลาง เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ ก าหนดรายการอาหาร 
ที่จะต้องประกอบอาหารปรุงส าเร็จ โดยก าหนดเป็นรายสัปดาห์ รายเดือน หรือรายปีงบประมาณ ก็ได้ ทั้งนี้  
การก าหนดรายการอาหาร ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณค่าทางอาหารหรือคุณค่าโภชนาการที่จ าเป็น  
ต่อการพัฒนาด้านร่างกายของผู้บริโภคอาหารในแต่ละวันด้วย  
        ๑.๒ การก าหนดราคากลาง ให้ใช้วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว  
เป็นราคากลาง ตามค านิยาม “ราคากลาง” (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ 
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ตามมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐  
        ๑.๓ การจัดท ารายงานขอจ้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒  
วรรคหนึ่ง ให้ถือว่ารายงานขอจ้างดังกล่าวเป็นรายงานขอจ้างประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ส าหรับการจัดจ้าง 
ในแต่ละครั้ง ตลอดระยะเวลาการจ้างเหมาประกอบอาหาร เมื่อมีการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)  
มีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น ให้เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอจ้างฉบับใหม่  
        ๑.๔ เจ้าหน้าที่ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง และรายงานผลเสนอหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือสั่งจ้าง  
        ๑.๕ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ ในกรณีการจัดจ้างครั้งหนึ่งมีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาท  
จะมอบหมายให้บุคคลหนึ่ง บุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
        ๑.๖ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา หรือผู้ได้รับการคัดเลือก  
        ๑.๗ จัดท าสัญญาหรือบันทึกข้อตกลงจ้างประกอบอาหาร ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐ ก าหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราตายตัวร้อยละ ๐.๒ ของมูลค่าราคาค่าจ้างประกอบอาหารปรุงส าเร็จในวันที่ไม่ได้มีการส่งมอบ
ตามเงื่อนไของสัญญาหรือข้อตกลง  
        ๑.๘ การตรวจรับ  
             ๑.๘.๑ ให้เจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ แจ้งรายการอาหารให้แก่ผู้รับจ้าง 
เพ่ือด าเนินการประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) ก่อนถึงวันประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) อย่างน้อย ๕ วันท าการ 
             ๑.๘.๒ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุตามรายการอาหาร  
ที่ส่งมอบแต่ละวัน ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใด  
ท าหน้าที่ตรวจรับอาหารตามรายการของแต่ละวัน โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่เก็บรวบรวมและ
เสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี  

๑.๙. การเบิกจ่าย เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ได้รับรายงานการส่งมอบงานจาก
เจ้าหน้าที่เป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ให้ส่งเอกสารหลักฐานให้เจ้าหน้าที่การเงินเพ่ือเบิกจ่ายเงิน  และ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบต่อไป การจ่ายเงินค่าจ้างเหมาเพ่ือประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ)  
จะจ่ายเงินเมื่อมีการตรวจรับถูกต้องและลงลายมือชื่อของคณะกรรมการตรวจรับหรือผู้ตรวจรับพัสดุครบถ้วน 
หลักฐานการจ่ายให้ใช้ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงินของผู้รับจ้างพร้อมส าเนาบัตร ประจ าตัวประชาชน  



๑๑ 

 

ที่รับรองส าเนาถูกต้องแล้วเก็บไว้เป็นหลักฐาน กรณีเป็นบุคคลธรรมดา การจัดจ้างวงเงินตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป หักภาษี ณ ที่จ่าย ๑% กรณีนิติบุคคล วงเงินตั้งแต่ ๕๐๐ บาทข้ึนไป หักภาษี ณ ที่จ่าย ๑% 
             ส าหรับเอกสารประกอบการเบิกจ่าย ประกอบด้วย ๑. รายงานขอจ้างเหมาประกอบอาหาร  
(ปรุงส าเร็จ) ๒. ขอบเขตของงานจ้าง ๓. ใบเสนอราคา ๔. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ๕. รายงานผล 
การพิจารณาและขออนุมัติสั่งจ้าง ๖. จัดท าใบสั่งจ้างหรือบันทึกตกลงจ้าง ๗. ใบส่งมอบงาน ๘. ใบสรุปรายการ
ประกอบอาหาร ๙. ใบตรวจรับ ๑๐. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน ๑๑. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน ๑๒. ใบส าคัญ
รับเงิน ๑๓. เอกสารผู้รับจ้าง ๑๔. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
      ๒. กรณีการได้รับจัดสรรงบประมาณ เกินกว่า ๕๐๐,๐๐๐ บาท   
          หน่วยงานของ พม. สามารถด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามนัย
มาตรา ๕๖(๑)(ข) แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.  ๒๕๖๐ หรือ
หน่วยงานของ พม. สามารถด าเนินการตามแนวทางที่ก าหนดโดย ว.๑๑๖ ก็ได้ โดยให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์
และประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการบริโภคอาหารอย่างมีคุณค่าต่อการพัฒนา
ทางด้านร่างกาย กล่าวคือ สามารถด าเนินการจัดซื้อโดย (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หรือ (๒) วิธีคัดเลือก หรือ (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีอ่ืนที่มิใช่ตามมาตรา ๕๖(๑)(ข) 
              ทั้งนี้ ให้ถือปฏิบัติตามแนวทางส่วนที่ ๑ และภาคผนวกท้ายนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ส่วนที่ ๔ 
การก ากับดูแล และการประเมินผล 

 
๑. การก ากับดูแลในส่วนกลาง 
    ให้ส่วนราชการมอบหมายให้กองที่รับผิดชอบด าเนินการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่หน่วยงานทั้งในเรื่อง
องค์ความรู้เกี่ยวกับรายการอาหารและวัตถุที่เกิดประโยชน์ต่อพัฒนาการทางด้านร่างกายของกลุ่มเป้าหมาย 
การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามคู่มือและระเบียบราชการโดยเคร่งครัด การก ากับดูแล การติดตามผล ปัญหา
อุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาอย่างใกล้ชิด รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาต่อผู้บริหาร
กระทรวง เพ่ือให้กลุ่มเป้าหมายมีอาหารบริโภคท่ีเพียงพอและจ าเป็นต่อร่ายกายตลอดปี 
 
๒. การประเมินผล 
   ให้หน่วยงานในสังกัดมีการประเมินผลคุณภาพอาหารเป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม 
โดยอธิบดีแต่ละกรมมอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลโดยอาจสุ่มตัวอย่าง
สอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องตามความเหมาะสม เช่น ผู้บริโภค พ่ีเลี้ยง หรือพิจารณาจากพฤติการณ์ 
ในการบริโภค แล้วรายงานผลต่อส่วนกลางเพ่ือทราบและด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง  
 
 

........................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

ภำคผนวก ๑ 
ตัวอย่ำงรำยกำรอำหำรตำมกลุม่เป้ำหมำย 

 
๑. กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน 
๒. กลุ่มเป้าหมายสตรแีละครอบครัว 
๓. กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ 
๔. กลุ่มเป้าหมายคนพิการ 

- กลุ่มเป้าหมายคนพิการเด็ก 
- กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยด้านจิตเวช 
- กลุ่มเป้าหมายคนพิการผู้ใหญ่ 

๕. กลุ่มเป้าหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ 
๖. กลุ่มเป้าหมายคนไร้ท่ีพึ่ง 
รายละเอียดตาม QR CODE ท่ีแนบ 
 

 
https://bit.ly/3AeRjIJ 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑.  กลุ่มเป้ำหมำยเด็กและเยำวชน 
 



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
1 เด็ก อายุ 6-18 ปี  ผัดเปร้ียวหวานหมู ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ เน้ือหมูสันใน

ช้ัน 3 แบบส ารวจความ มะเขือเทศเน้ือ
ต้องการจากเด็ก แตงกวา

หอมหัวใหญ่
สัปปะรด
ซอสมะเขือเทศ

2 เด็ก อายุ 6-18 ปี เส้นใหญ่เย็นตาโฟ หัวหน้างานสูทกรรม สะโพกไก่
กระดูกซ่ีโครงไก่
เลือดไก่
ลูกช้ินปลา
เส้นใหญ่
ใบค่ึนไช่
ผักบุ้งไทย
ซอสเย็นตาโฟ
พริกป่น
น้ าปลา
น้ าส้มสายชู

3 เด็ก อายุ 6-18 ปี เส้นใหญ่ผัดข้ีเมา นักโภชนาวิชาชีพ น้ าตาลทราย
ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
เน้ือไก่บด
ข้าวโพดอ่อน
พริกช้ีฟ้าสด (แดง)
ใบกระเพรา
แครอท
ถ่ัวฝักยาว
พริกข้ีหนูสวน

4 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงเขียวหวานไก่ลูกช้ินปลา นักโภชนาการ หัวกระเทียมแห้ง
ไก่สดพร้อมเคร่ืองใน
ลูกช้ินปลา
น้ ากะทิ
เคร่ืองแกงเขียวหวาน
กะปิ
ฟักเขียว
ใบโหระพา
เกลือป่น
ยอดมะพร้าว

5 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงเทโพหมู พยาบาลเทคนิค เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
เน้ือหมูสามช้ัน
ใบมะกรูด
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าพริกแกงเผ็ด
ผักบุ้งไทย
มะกรูด
มะขามเปียก

6 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงเผ็ดหมู ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ เน้ือหมูสันใน
ช้ัน 3 แบบส ารวจความ มะเขือเปราะ
ต้องการจากเด็ก มะเขือพวง

พริกช้ีฟ้า
น้ าพริกแกงเผ็ด
ใบโหระพา
กะทิสด
น้ าตาลป๊ีบ
น้ าปลาแท้
ใบมะกรูด

เมนูอาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหน่วยงานของ พม. (อาหาร)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
7 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงเลียง พยาบาลเทคนิค เห็ดออริจิ

ใบแมงลัก
กะปิ
กุ้งแห้ง
กุ้งขาว ขนาดประมาณ....ตัว/กก.
ข้าวโพดอ่อน
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
บวบเหล่ียม
ผงปรุงรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
พริกไทยเม็ด ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
ฟักทอง
หอมแดงแห้ง

8 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงเลียงกะทิกุ้งสด นักโภชนาการ กุ้งสดขนาดกลาง
น้ ากะทิ
หน่อไม้สับ
ผักชะอม
ผักบวบ
ผักต าลึงเด็ดก้าน
ฟักทอง
ฟักเขียว
ยอดข้าวโพด
แครอท
เห็ดฟาง
เกลือ
น้ าตาลทราย

9 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงไก่ใส่ฟักทอง พยาบาลเทคนิค ใบโหระพา
ใบมะกรูด
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
ผงปรุงรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
น้ าพริกแกงเผ็ด
พริกช้ีฟ้า
ฟักทอง
อกไก่

10 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงไตปลา นักโภชนาการ ปลาโอ
ไตปลา
ฟักทอง
หน่อไม้ต้ม
มะเขือพวงเด็ดก้าน
มะเขือเปราะ
ถ่ัวฝักยาว
เคร่ืองแกงไตปลา
เกลือป่น
ใบมะกรูด

11 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงกะหร่ีไก่ หัวหน้างานสูทกรรม ไก่สดซีก
มันฝร่ัง
น้ าพริกแกงกะหร่ี
กะทิกล่อง
ถ่ังลิสงค่ัว
น้ าตาลปีบ
น้ าปลา
ผงปรุงรส

12 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงค่ัวสับปะรดหอยแมงภู่ พยาบาลเทคนิค ใบมะกรูด
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าพริกแกงเผ็ด
ผงปรุงรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
สัปปะรดแกง
หอยแมลงภู่ต้มสุก



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
13 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงจืดเต้าหู้อ่อนสับ หัวหน้างานสูทกรรม เน้ืออกไก่บด

เต้าหู้หลอด
ผักกาดขาว
ต้นหอม
ใบค่ึนไช่
กระเทียมเจียว
เกลือ
น้ าปลา
ซอสปรุงรส

14 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงจืดไข่น้ า หัวหน้างานสูทกรรม ไข่ไก่
ไก่บด
กระดูกซ่ีโครงไก่
ผักกาดขาว
ใบค่ึนไช่
ต้นหอม
กระเทียมเจียว
น้ าปลา
ซอสปรุงรส
ผงปรุงรส

15 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงจืดฟักเขียวไก่สับเห็ดหอม นักโภชนาการ ไก่สับ
ฟักเขียว
เห็ดหอม
กระเทียม
ต้นหอม
ผักชี
เกลือป่น
ซอสปรุงรส
น้ ากะทิ
ใบโหระพา
กะปิ
มะเขือพวง
มะเขือเปราะ

17 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงมัสม่ันไก่ นักโภชนาวิชาชีพ น่องไก่อันใหญ่
น้ าพริกแกงมัสม่ัน
หัวกระทิสด
มันฝร่ัง
พริกช้ีฟ้าสด (แดง)
ถ่ัวลิสงเม็ด
มะขามเปียกแกะเม็ด
น้ าตาลป๊ิบ

18 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงส้มกุ้งผักรวม นักโภชนากร กุ้งสดขนาดกลาง
เคร่ืองแกงส้ม
กะปิ
ออดิบ
มะละกอดิบห่ัน
ผักบุ้งไทย

19 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงส้มผักรวม(ปลา) พยาบาลเทคนิค กะหล่ าปลีไทย
เกลือ
กะหล่ าดอก
น้ าเต้า
น้ าพริกแกงส้ม
ปลานิล
ผักกวางตุ้ง
ผักกาดขาว
มะขามเปียก
ข้าวโพดอ่อน
ถ่ัวฝักยาว
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
ปลาน้ าดอกไม้
หัวผักกาดสด



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
20 เด็ก อายุ 6-18 ปี แพนงไก่ นักโภชนาวิชาชีพ เน้ืออกไก่ล้วน(ช้ิน)

หัวกระทิสด
ใบโหรพา
พริกหยวก
ใบมะกรูด
น้ าพริกแพนง

21 เด็ก อายุ 6-18 ปี แหนมเอ็นไก่ทอด นักโภชนาการ แหนมเอ็นไก่
แป้งทอดกรอบ
น้ ามันพืช
เกลือป่น

22 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่ผัดขิง พยาบาลเทคนิค เต้าเจ้ียว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./(ขวดหรือ
สะโพกไก่
เห็ดหูหนูสด
กระเทียมแห้ง
ขิงสด (ห่ันฝอย)
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
ต้นหอม
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
พริกช้ีฟ้า
หอมหัวใหญ่

23 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่ผัดข้ีเมา นักโภชนาวิชาชีพ เน้ือไก่บด
ข้าวโพดอ่อน
ถ่ัวฝักยาว
ใบกระเพรา
พริกช้ีฟ้าสด (แดง)

24 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่ผัดตะไคร้ นักโภชนาวิชาชีพ ไก่ส าเร็จรูป
พริกข้ีหนูสวน
ใบมะกรูด
ตระไคร้
หัวกระเทียมแห้ง
พริกไทยเม็ด

25 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่ผัดน้ าพริกเผา นักโภชนาวิชาชีพ เน้ืออกไก่ล้วน
หอมหัวใหญ่
ใบโหระพา
พริกช้ีฟ้าสด (แดง)
น้ าพริกเผา
น้ าปลาแท้
น้ าตาลทราย

26 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่พะโล้ พยาบาลเทคนิค เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
เต้าหู้ทอด ชนิดพวง (50 ช้ิน)
กระเทียมเจียว
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
เต้าเจ้ียวด า  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./(ขวด
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
ปีกไก่ส่วนบน
เคร่ืองพะโล้ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
รากผักชี

27 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่มะนาว นักโภชนาวิชาชีพ เน้ืออกไก่ติดหนังห่ัน
ผักคะน้า
หัวกระเทียมแห้ง
พริกข้ีหนูสวน
มะนาวผลใหญ่
ผักชี
น้ าตาลป๊ิบ

28 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไข่กะทะทรงเคร่ือง พยาบาลเทคนิค เน้ือหมูบด
กุนเชียง
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
หอมหัวใหญ่

29 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไข่ดาวระเบิด นักโภชนาวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศผลใหญ่
ข้าวโพดอ่อน
ผักชี
แครอท

30 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไข่พะโล้ พยาบาลเทคนิค ไข่เป็ด เบอร์ 2
เน้ือหมูสามช้ัน
เคร่ืองพะโล้ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
ซีอ้ิวด า (หวาน) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./

31 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไข่ลูกเขย พยาบาลเทคนิค ไข่ไก่ เบอร์ 0 / เบอร์ 2
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ ามันปาล์ม ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวด
ผักชี
พริกแห้ง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
มะขามเปียก
หอมแดงเจียว

32 เด็ก อายุ 6-18 ปี ก๊วยเต๋ียวไก่ฉีก นักโภชนาวิชาชีพ เน้ืออกไก่ล้วน (ช้ิน)
ซ่ีโครงไก่
ต้นหอม
ผักชี
ต้นข้ึนฉ่าย
หัวผักกาดสด
หอมหัวใหญ่
พริกช้ีฟ้าสดแดง
พริกข้ีหนูป่น
หัวกระเทียมแห้ง
ก๊วยเต๋ียวเส้นเล็ก

33 เด็ก อายุ 6-18 ปี ก๋วยเต๋ียวไก่ตุ๋น นักโภชนาการ เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
ตีนไก่สับ
ปีกไก่บน
ลูกช้ินเอ็นไก่
ซอสปรุงรส
ซีอ้ิวขาว
ถ่ัวลิสงบด
ถ่ัวงอก
ผักบุ้งจีน
ต้นหอม
ผักชี
พริกไทยด า
เติมทิพย์
น้ าส้มสายชู
กระเทียมเจียว

34 เด็ก อายุ 6-18 ปี ก๊วยเต๋ียวต้มย า นักโภชนาวิชาชีพ เน้ือไก่บด
กระดูกหมู
ก๊วยเต๋ียวเส้นเล็ก
ถ่ัวงอก
ผักชี
ต้มหอม
มะนาว
ถ่ัวลิสงป่น
พริกข้ีหนูป่น
พริกช้ีฟ้าสดแดง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
35 เด็ก อายุ 6-18 ปี ก๋วยเต๋ียวราดหน้าหมูสับ นักโภชนาวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด

ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
ผักกาดหอม
หอมหัวใหญ่
แครอท
ข้าวโพดอ่อน
มะเขือเทศผลใหญ่
พริกช้ีฟ้าสด (แดง)
หัวกระเทียมแห้ง
แป้งข้าวโพด
แป้งมัน

36 เด็ก อายุ 6-18 ปี ก๊วยจ๊ับ หัวหน้างานสูทกรรม เส้นก๋วยจ๊ับ
กระดูกซ่ีโครงไก่
ปีกบนไก่
เต้าหู้ทอด(พวง)
เลือดไก่
ไข่ไก่
พริกป่น
ผักชี
ซอสปรุงรส
เกลือ
ผงปรุงรส
เคร่ืองพะโล้
น้ าส้มสายชู
น้ าตาลทราย
พริกป่น
น้ าปลา

37 เด็ก อายุ 6-18 ปี ขนมจีน แกงเขียวหวานปลากราย พยาบาลวิชาชีพ ขนมจีน
น้ าพริกแกงเขียวหวานส าเร็จรูป
เน้ือปลาขูด
กะทิส าเร็จรูป
มะเขือเปราะ
กระชายซอย
ใบโหระพา
ผงปรุงรส
น้ าปลาแท้ ชนิดขวด 
น้ าตาลป๊ีป

38 เด็ก อายุ 6-18 ปี ขนมจีน น้ ายาป่า ผักสด ไข่ต้ม พยาบาลเทคนิค ปลาน้ าดอกไม้
ลูกช้ินปลา ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
ขนมจีน
กระชาย
ข่าสด
ใบมะกรูด
ตะไคร้
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง
น้ าพริกแกงน้ ายา
น้ าปลาร้าต้มสุก
ผงปรุงรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
ถ่ัวฝักยาว
ใบแมงลัก
กะหล่ าปลีไทย
ถ่ัวงอก
ต้นหอม
ไข่ไก่ เบอร์ 2

39 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวคลุกกะปิ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวขาว 5%
หมูสามช้ัน
กุนเชียงหมู
กุ้งแห้ง
ไข่ไก่ เบอร์ 3



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
กะปิอย่างดี
กระเทียมแห้ง (ตัดจุก)
น้ ามันถ่ัวเหลือง 
น้ าตาลป๊ีบ
ผักชี
พริกข้ีหนูสด
หอมแดง
ถ่ัวฝักยาว
แตงกวา
มะนาว

40 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวคลุกผัดกะเพรา นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสาร
หมูเน้ือแดงบด
ใบกะเพรา
พริกข้ีหนูสวน
หัวกระเทียมแห้ง
น้ าปลาแท้
น้ าตาลทราย

41 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวต้มเคร่ืองไก่ นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสวย 5%
ไก่บด
ต้นหอม
ผักชี
ต้ังฉ่าย
น้ าปลา
เมล็ดพริกไทย
น้ าส้มสายชู

42 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวต้มซ่ีโครงหมู นักโภชนาวิชาชีพ ซ่ีโครงหมูอ่อน
เห็ดหอมแห้ง
แครอท
ต้นหอม
ต้นค่ืนช่าย
พริกช้ีฟ้าสด (แดง)
หัวกระเทียมแห้ง
พริกข้ีหนูป่น
พริกไทยป่น
ข้าวหอมมะลิแท้ 100 %

43 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวต้มหมู ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ข้าวหอมมะลิแท้ 100 %
ช้ัน 3 แบบส ารวจความ เน้ือหมูบด
ต้องการจากเด็ก ต้นหอม

ซอสถ่ัวเหลือง
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง
กระเทียมแห้ง
เกลือ

44 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวผัดแหนม นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสาร
แหนมหมูขนาดใหญ่
มะเขือเทศ ผลใหญ่
แครอท
หอมหัวใหญ่
ต้นหอม
พริกข้ีหนูสวน
มะนาวผลใหญ่
หัวกระเทียมแห้ง
น้ าปลา
น้ าตาลทราย

45 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวผัดใส่ไข่ นักโภชนาวิชาชีพ อกไก่
ซอสมะเขือเทศ
มะเขือเทศผลใหญ่
แครอท
ผักกาดขาว
แตงกวา
ไข่ไก่



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
46 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวผัดไก่ยอ น้ าซุป หัวหน้างานสูทกรรม ข้าวเสาไห้

ไก่ยอ
ไข่ไก่
มะเชือเทศ
หอมหัวใหญ่
ต้นหอม
แตงกวา
ผงปรุงรส
น้ าปลา
ซอสปรุงรส
กระดูกซ่ีโครงไก่
หัวผักกาดสด
ใบค่ึนไช่

47 เด็ก อายุ 6-18 ปี ค่ัวกล้ิง พยาบาลวิชาชีพ เน้ือไก่บด
น้ าพริกแกงเหลืองส าเร็จรูป
น้ ามันถ่ัวเหลือง 
ใบมะกรูด
แตงกวา
เกลือป่น
น้ าตาลทราย

48 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มแซ่บน่องไก่ พยาบาลวิชาชีพ น่องไก่
เห็ดฟาง
ข่า
ตะไคร้
ใบมะกรูด
พริกข้ีหนูสด
มะนาว
หอมแดง
ผักชีฝร่ัง
ผงปรุงรส
น้ าปลาแท้ ชนิดขวด 

49 เด็ก อายุ 6-18 ปี น้ าพริกอ่อง ไข่ต้ม พยาบาลวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด
น้ าพริกแกงเผ็ด
มะเขือเทศ 
กระเทียมแห้ง (ตัดจุก)
หอมแดง
น้ าตาลป๊ีบ 
น้ ามันถ่ัวเหลือง 
เกลือป่น
น้ าปลา
ผักชี
ต้นหอม
แตงกวา
ถ่ัวฝักยาว

50 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดพริกขิงผักบุ้งปลาสวาย พยาบาลวิชาชีพ น้ าพริกแกงเผ็ดส าเร็จรูป
ผักบุ้งไทย
ใบมะกรูด
น้ าตาลป๊ีบ 
น้ ามันถ่ัวเหลือง 

51 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าวุ้นเส้นรวมมิตร พยาบาลวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด
หมูยอ
ไส้กรอกหมู
ปูอัด
วุ้นเส้น (แห้ง) 
ผักค่ืนไช่
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
พริกข้ีหนูสด
มะนาว
น้ าตาลทราย
น้ าปลา



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
52 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวหน้าไก่เทอริยากิ นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสาร

เน้ืออกไก่ล้วน
ต้มหอม
พริกไทยป่น
ซอสเทอริยากิ
ซอสหอยนางรม
น้ าปลาแท้
น้ าตาลทราย

53 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวหน้าไก่ผัดซอสมะเขือเทศ นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสาร
เน้ือไก่บด
แครอท
หอมหัวใหญ่
ผักชี
ซอสมะเขือเทศ
น้ าปลาแท้
น้ าตาลทราย

54 เด็ก อายุ 6-18 ปี ข้าวหมกไก่ นักโภชนากร ข้าวสารหอม 100%
ไก่สดแบบห่ันช้ิน
เคร่ืองข้าวหมก
เคร่ืองเทศแบบก้าน
เนยเค็ม
นมสด
กระเทียมเจียว
มะเขือเทศ
หอมเจียว
แป้งทอดกรอบ
น้ ามันพืช
น้ าตาลทราย
เกลือป่น
สีผสมอาหารสีเหลือง

55 เด็ก อายุ 6-18 ปี ค่ัวกล้ิงไก่บด นักโภชนากร ไก่บด
ถ่ัวฝักยาว
เคร่ืองแกงค่ัว
กะปิ
ข่า
ตะไคร้
พริกไทยด า
ลูกมะกรูด
ซอสปรุงรส
เกลือป่น
น้ าตาลทราย
สะตอแก่

56 เด็ก อายุ 6-18 ปี จอผักกาดใส่หมูสามช้ัน ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ช้ัน 3 แบบส ารวจความต้องการจากเด็กเน้ือหมูสามช้ัน
ผักกาดกวางตุ้ง
มะขามเปียก
กระเทียมแห้ง
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง
หอมแดงแห้ง
พริกแห้ง
เกลือ
กะปิ

57 เด็ก อายุ 6-18 ปี ฉุ่ฉ่ีปลาทู พยาบาลเทคนิค เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
ใบมะกรูด
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
ปลาทูทะเล
น้ าพริกแกงเผ็ด
พริกช้ีฟ้า
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
58 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มแซ่บกระดูกอ่อน นักโภชนาวิชาชีพ ซ่ีโครงหมูอ่อน

ข่าอ่อน
ตะไคร้
ผักชี
ผักชีฝร่ัง
ใบมะกรูด
มะนาวผลใหญ่
พริกข้ีหนูสวน
เห็ดนางฟ้า

59 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มแซปซ่ีโครงหมู พยาบาลเทคนิค ซ่ีโครงหมูอ่อน
เห็ดนางฟ้า
ข่าสด
ตะไคร้
มะขามเปียก

60 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มข่าไก่กะหล่ าปลี นักโภชนากร เคร่ืองในไก่(ห่ัน)
อกไก่
เห็ดออริจิ
กะหล่ าปลีไทย
ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
หอมแดงแห้ง
มะนาว
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
ผักชี

61 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจับฉ่าย พยาบาลเทคนิค รากผักชี
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
กะหล่ าปลีไทย
หัวผักกาดสด
ผักกาดขาว
ผักกวางตุ้ง
ผักค่ืนช่าย
ซ่ีโครงหมูอ่อน
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
เห็ดหอมแห้ง
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร... ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......
เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง

62 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจืดแตงกวายัดไส้ นักโภชนาวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด
แตงกวาลูกใหญ่
แครอท
ต้นหอม
พริกไทยป่น

63 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจืดไข่น้ า ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ไข่ไก่เบอร์ 0
ช้ัน 3 แบบส ารวจความ เน้ือหมูบด
ต้องการจากเด็ก ผักกาดขาว

ต้นหอม
ผักชี
ซอสถ่ัวเหลือง
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง
เกลือ

64 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจืดฟักเขียวใส่น่องไก่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ น่องไก่
ช้ัน 3 แบบส ารวจความ ฟักเขียว
ต้องการจากเด็ก ซอสถ่ัวเหลือง

เกลือ



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
เลือดไก่
เห็ดหอมแห้ง
ผักชี

65 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจืดหมูเด้งสาหร่าย นักโภชนาวิชาชีพ หมูเด้ง
แครอท
ต้นหอม
ต้นข้ึนฉ่าย
สาหร่ายชนิดแผ่น

66 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจืดหมูบดกระหล่ าปลี นักโภชนาวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด
แครอท
ผงปรุงรส
เห็ดหูหนูสด
กระหล่ าปลี

64 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มซุปไก่ นักโภชนาการ ไก่สดพร้อมเคร่ืองใน
เคร่ืองเทศผง
ถ่ัวงอก
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
ต้นหอม
ผักชี
พริกข้ีหนูสด

65 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มซุปมักกะโรนี พยาบาลวิชาชีพ เน้ือไก่บด
มักกะโรนี
ผักกาดหอม
ต้นหอม
ผักชี
พริกไทยเม็ด
ผงปรุงรส
น้ าส้มสายชูกล่ัน 5
พริกข้ีหนูสด
พริกป่น

66 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มพะโล้ไก่ นักโภชนาการ ไก่สดเน้ือหน้าอก
ไข่ไก่
ผงพะโล้ ไม้พะโล้
กระเทียม
เกลือป่น
ซอสปรุงรส
ซีอ้ิวด าหวาน
พริกไทยด า

67 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มย าไก่ นักโภชนาการ ไก่สดพร้อมเคร่ืองใน
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
แครอท
เห็ดหูหนูด า
น้ าพริกเผา
ต้นหอม
ผักชี
พริกข้ีหนู
ตะไคร้
มะนาว

68 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มย าขาหมู นักโภชนาวิชาชีพ ขาหมู
ข่าอ่อน
ตะไคร้
ใบมะกรูด
พริกข้ีหนูสวน
มะนาวผลใหญ่
ผักชีฝร่ัง
ผักชี
เห็ดนางฟ้า
หัวหอมแดง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
69 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มย าปลาทูใส่เห็ดนางฟ้า พยาบาลเทคนิค ปลาทูทะเล

เห็ดนางฟ้า
ข่าสด
ตะไคร้
มะขามเปียก
พริกข้ีหนูสวน
ใบมะกรูด

70 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มส้มไก่ใบชะมวง นักโภชนาการ ปีกไก่บน
ใบชะมวง
หอมแดง
ตะไคร้
กระเทียม
เกลือป่น
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย

71 เด็ก อายุ 6-18 ปี น้ าพริกกะปิ - ปลาทูทอด พยาบาลเทคนิค กะปิ
พริกข้ีหนูสวน
กระเทียมแห้ง
มะนาว
ปลาทูทะเล
น้ ามันปาล์ม ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวด
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
แตงกวา
มะเขือเปราะ

72 เด็ก อายุ 6-18 ปี น้ าพริกปลาป่น พยาบาลเทคนิค ปลาขูด
พริกข้ีหนูสวน
หอมแดงแห้ง
ปลาร้า
แตงกวา
มะเขือเปราะ

73 เด็ก อายุ 6-18 ปี น้ าพริกปลาร้า+ผักจ้ิม+ไข่ต้ม พยาบาลเทคนิค ปลาร้า
ปลาช่อน
หอมแดง
แตงกวา
ผักบุ้งไทย
พริกข้ีหนู

74 เด็ก อายุ 6-18 ปี น้ าพริกอ่อง นักโภชนาวิชาชีพ หมูเน้ือแดงบด
มะเขือเทศผลเล็ก
แตงกวา
ผักกาดขาว
แครอท
ถ่ัวฝักยาว
มะนาวผลใหญ่
พริกแห้งเม็ดเล็ก
หัวหอมแห้ง
หัวกระเทียมแห้ง(ไทย)
กระปิอย่างดี
น้ าตาลป๊ิบ

75 เด็ก อายุ 6-18 ปี บะหม่ีหมูแดง พยาบาลวิชาชีพ หมูเน้ือแดง
บะหม่ี
ต้นหอม
ผักชี
น้ าตาลป๊ีบ
ผงปรุงรส
ซอสมะเขือเทศ 
กระเทียมแห้ง (ตัดจุก)
พริกไทยเม็ด
ซีอ๊ิวด า

76 เด็ก อายุ 6-18 ปี ปลาดุกผัดพริกแกง นักโภชนาวิชาชีพ ปลาดุก (ห่ันส าเร็จ)
น้ าพริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ าตาลป๊ิบ

77 เด็ก อายุ 6-18 ปี ปลาราดพริก พยาบาลเทคนิค ปลาลัง
น้ าพริกแกงเผ็ด
น้ ามันปาล์ม ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวด
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
ใบมะกรูด

78 เด็ก อายุ 6-18 ปี ปลาหมึกผัดพริกเผา นักโภชนาการ ปลาหมึกห่ัน
น้ าพริกเผา
หอมหัวใหญ่
พริกช้ีฟ้าเขียว-แดง
ต้นหอม
ผักชี
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย
น้ าปลา

79 เด็ก อายุ 6-18 ปี ปีกไก่สามรส นักโภชนาวิชาชีพ ปีกไก่บน
ต้นหอม
พริกไทยป่น
ซอิสมะเขือเทศ
ซอสพริก
น้ าตาลทราย
แป้งทอดกรอบ
น้ าปลาแท้

80 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผักหมูมะเขือยาว พยาบาลเทคนิค เต้าเจ้ียว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./(ขวดหรือ
เน้ือหมูบด
ใบโหระพา
กระเทียมแห้ง
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
ผงปรุงรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง
มะเขือยาว

81 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดเต้าหู้ข้ึนฉ่ายหมูสับ พยาบาลเทคนิค เต้าเจ้ียว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./(ขวดหรือ
เต้าหู้ไข่ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/หลอด
เน้ือหมูบด
กระเทียมแห้ง
ผักค่ืนช่าย
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง

82 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดเปร้ียวหวาน หัวหน้างานสูทกรรม เน้ืออกไก่
แตงกวา
สับปะรด
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่
ต้นหอม
น้ าปลา
ผงปรุงรส
น้ ามันหอย
น้ าตาลทราย

83 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดเปร้ียวหวานไก่ทอด นักโภชนาการ เน้ือหน้าอกไก่ห่ัน
สับปะรดสุก
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่
ซอสพริก
ซอสมะเขือเทศ
ซอสปรุงรส
ต้นหอม



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ผักชี
น้ าตาลทราย
แป้งทอดกรอบ
เกลือป่น

84 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดเผ็ดไก่ใส่ถ่ัวฝักยาว นักโภชนาการ ไก่สดพร้อมเคร่ืองใน
เคร่ืองแกงผัดเผ็ด
กะปิ
ถ่ัวฝักยาว
เกลือป่น
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย

85 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดเผ็ดปลาดุก พยาบาลเทคนิค ปลาดุกน้ าจืด
น้ าพริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
ใบกระเพรา
น้ ามันปาล์ม ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวด

86 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดเผ็ดปลาพิโรธ นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสาร
ปลาข้างเหลืองแล่
แป้งทอดกรอบ
พริกเหลือง
ใบมะกรูด
น้ าตาลป๊ีบ
น้ าปลาแท้

87 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดไก่หวาน นักโภชนาการ ไก่สดเน้ือหน้าอก
หอมหัวใหญ่
กระเทียม
หอมแดง
น้ าตาลป๊ีบ
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส

88 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดไทย พยาบาลเทคนิค เต้าหู้เหลืองแผ่น
ถ่ัวงอก
ถ่ัวลิสง (ป่น)
พริกป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
ใบกุ้ยฉ่าย
ไข่ไก่ เบอร์ 2
ไชโป๊
ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก
กุ้งชีแฮ้ ขนาดประมาณ....ตัว/กก.
ซอสผัดไทย
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
มะขามเปียก

89 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดกะหล่ าปล่ีไส้กรอก หัวหน้างานสูทกรรม ไส้กรอกไก่
กะหล่ าปลี
กระเทียม 
น้ ามันหอย
น้ าปลา
ผงปรุงรส
ซอสปรุงรส

90 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดซีอ๋ิวเส้นใหญ่ไก่ หัวหน้างานสูทกรรม อกไก่
เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
ผัดผักคะน้า
พริกสด
น้ าส้มสายชู
แครอท
ไข่ไก่
พริกป่น
ลอดช่องสิงค์โปร
กะทิส าเร็จรูป



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
91 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดดอกกระหล่ าใส่หมู พยาบาลเทคนิค ดอกกะหล่ า

เน้ือหมูแดง (ห่ันหรือไม่ห่ัน)
กระเทียมแห้ง
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
มะเขือเทศเน้ือ
เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
เต้าหู้ขาวแผ่น
เน้ือหมูบด
กระเทียมแห้ง
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
ต้นหอม
ถ่ัวงอก
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
พริกช้ีฟ้า

92 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดถ่ัวงอกใส่เต้าหู้ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ เน้ือหมูบด
ช้ัน 3 แบบส ารวจความ เต้าหู้
ต้องการจากเด็ก ถ่ัวงอก

ต้นหอม
เต้าหู้ขาวแผ่น
กระเทียมแห้ง
ซอสถ่ัวเหลือง
ซอสหอยนางรม

93 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดบวบเหล่ียม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ไข่ไก่
ช้ัน 3 แบบส ารวจความ บวบเหล่ียม
ต้องการจากเด็ก น้ าตาล

น้ าปลา
น้ ามันหอย

94 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดผักกาดดองใส่ไข่ พยาบาลเทคนิค ผักกาดดอง
กระเทียมแห้ง
ไข่ไก่ เบอร์ 2
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร... ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......

95 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดพริกปลาโอ นักโภชนาการ ปลาโอตัดช้ิน
กระเทียม
พริกช้ีฟ้าเขียว-แดง
หอมใหญ่
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยด าป่น
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย
เกลือ

96 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดพริกปลาดุกทอดกรอบ หัวหน้างานสูทกรรม ปลาดุกสด (ห่ัน)
น้ าพริกแกงเผ็ด
พริกช้ีฟ้าสด
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
น้ าตาลปีบ
น้ าปลา
ซอสปรุงรส
ผงปรุงรส

97 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดฟักทองใส่ไข่ พยาบาลเทคนิค ไข่ไก่ เบอร์ 0
ฟักทอง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง

98 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดวุ้นเส้น พยาบาลเทคนิค เน้ือหมูแดง (ห่ันหรือไม่ห่ัน)
แครอท ขนาดประมาณ....หัว/กก.
ไข่ไก่ เบอร์ 2
กระเทียมแห้ง
กะหล่ าปลีไทย



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ต้นหอม
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
ผักชี
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
มะเขือเทศเน้ือ
วุ้นเส้น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
หอมหัวใหญ่

99 เด็ก อายุ 6-18 ปี ผัดหอยลายน้ าพริกเผา พยาบาลเทคนิค ใบโหระพา
กระเทียมแห้ง
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าพริกเผา
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
กว่า......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
พริกข้ีหนูสวน
หอยลาย

100 เด็ก อายุ 6-18 ปี พะแนงไก่ พยาบาลเทคนิค อกไก่
น้ าพริกแกงพะแนง
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
ใบมะกรูด
พริกช้ีฟ้า

101 เด็ก อายุ 6-18 ปี มักกะโรนีไก่ พยาบาลเทคนิค
เกลือป่นชนิดผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
.....กรัม/ถุง
เนย ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/กระป๋อง
แครอท ขนาดประมาณ....หัว/กก.
ไข่ไก่ เบอร์ 2
กระเทียมแห้ง
ซอสมะเขือเทศ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
มักกะโรนี ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
หอมหัวใหญ่
อกไก่

102 เด็ก อายุ 6-18 ปี มัสม่ันไก่ หัวหน้างานสูทกรรม ไก่สดซีก
มันฝร่ัง
หอมหัวใหญ่
น้ าพริกมัสม่ัน
กะทิกล่อง
ถ่ังลิสงค่ัว
น้ าตาลปีบ
น้ าปลา
ผงปรุงรส

103 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าปลากระป๋อง พยาบาลเทคนิค ใบโหระพา
ใบมะกรูด
ตะไคร้

ปลากระป๋อง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/กระป๋อง
ผักชีฝร่ัง
พริกข้ีหนูสวน
มะนาว
หอมแดงแห้ง

104 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย ารวมมิตร หัวหน้างานสูทกรรม ลูกช้ินปลา



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ไส้กรอกไก่
ไก่ยอ
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่
พริกข้ีหนู
มะนาว
ต้นหอม
น้ าปลา
น้ าตาลทราย

105 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าวุ้นเส้น นักโภชนาวิชาชีพ วุ้นเส้นอบแห้ง
กระเทียมดอง (พร้อมน้ า)
ต้นค่ืนช่าย
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศผลใหญ่
มะนาวผลใหญ่
ผักชี
หัวหอมแดง
น้ าตาลป๊ิบ
หมูเน้ือแดงบด
หมูยอ

106 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าหมูยอ พยาบาลเทคนิค ผักค่ืนช่าย
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ ามะนาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)
พริกข้ีหนูสวน
มะเขือเทศเน้ือ
หมูยอ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/แท่ง
หอมหัวใหญ่

107 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าหมูย่างแตงกวา พยาบาลเทคนิค เน้ือหมูติดมัน
แตงกวา
หอมหัวใหญ่
ผักค่ืนช่าย
มะนาว
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง

108 เด็ก อายุ 6-18 ปี ราดหน้าเส้นใหญ่ พยาบาลเทคนิค ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
ซีอ้ิวด า (หวาน) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
กระเทียมแห้ง
เต้าเจ้ียวขาว (เม็ด) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......
กรัม./ถุง
เน้ือหมูแดง (ห่ันหรือไม่ห่ัน)
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
แป้งมัน
ผักคะน้า
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง

109 เด็ก อายุ 6-18 ปี ลาบไก่ นักโภชนาวิชาชีพ เน้ือไก่บด (ติดหนังด้วย)
เคร่ืองในไก่(ห่ัน)
ผักชี
ต้นหอม
ผักชีฝร่ัง
ใบสะระแหน่
มะนาวผลใหญ่
พริกข้ีหนูป่น



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
หัวหอมแห้ง

110 เด็ก อายุ 6-18 ปี ลาบหมู พยาบาลเทคนิค เน้ือหมูบด
ตับหมู
หนังหมูท าลาบ
หอมแดงแห้ง
ผักชีฝร่ัง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
มะนาว
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
พริกป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
ข้าวค่ัว
ใบมะกรูด
ใบสะระแหน่
ผักกาดขาว

111 เด็ก อายุ 6-18 ปี ส้มต าปลาร้า พยาบาลเทคนิค ถ่ัวฝักยาว
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
น้ าปลาแท้ ขนาดบรรจุ......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าปลาร้าต้มสุก (เช่น หม่ า ไมค์ ฯลฯ)
พริกแห้ง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง
มะเขือเทศเน้ือ
มะขามเปียก
มะนาว
มะละกอดิบ
ผงชูรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง

112 เด็ก อายุ 6-18 ปี สุก้ีไก่แห้ง พยาบาลเทคนิค กระเทียมแห้ง
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง
ผักกาดขาว
สันในไก่
น้ าจ้ิมสุก้ี ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)
วุ้นเส้น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
ผักบุ้งจีน
ผักค่ืนช่าย
ไข่ไก่ เบอร์ 2
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
(ขวดหรือแกลลอน)

113 เด็ก อายุ 6-18 ปี สุก้ียาก้ีไก่-ลูกช้ินหมู นักโภชนาวิชาชีพ ลูกช้ินหมู
เน้ืออกไก่ล้วน
วุ้นเส้น
ผักบุ้งจีน
ผักกาดขาว
ข้าวโพดอ่อน
กะหล่ าปลี
ต้นข้ึนฉ่าย
ต้นหอม
กระดูกหมู
หัวกระเทียม
พริกข้ีหนูสวน

114 เด็ก อายุ 6-18 ปี หมูกระเทียม พยาบาลเทคนิค เน้ือหมูสันใน
กระเทียมเจียว
กระเทียมแห้ง
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร... ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......
มล./(ขวดหรือแกลลอน)
ซอสหอยนางรม / น้ ามันหอย ขนาดบรรจุ ไม่น้อย
กว่า......มล./(ขวดหรือแกลลอน)
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ ามันปาล์ม ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวด
หรือแกลลอน)
ผักชี
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง

115 เด็ก อายุ 6-18 ปี หมูน้ าตก นักโภชนาวิชาชีพ สันคอหมู
ผักชี
ต้นหอม
ข้าวค่ัว
พริกข้ีหนูป่น
มะนาว
หัวหอมแดง
น้ าปลาแท้

116 เด็ก อายุ 6-18 ปี หล่นเต้าเจ้ียวหมู พยาบาลเทคนิค
เต้าเจ้ียวขาว (เม็ด) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......
กรัม./ถุง
เน้ือหมูบด
แตงกวา
กะทิส าเร็จรูป ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....มล./กล่อง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
พริกช้ีฟ้า
มะขามเปียก
หอมแดงแห้ง

117 เด็ก อายุ 6-18 ปี อกไก่หมูยอผัดน้ าพริกเผา นักโภชนาวิชาชีพ ข้าวสาร
เน้ืออกไก่ล้วน
หมูยอ
พริกข้ีหนูสวน
ข้าวโพดอ่อน
ใบกะเพรา
หัวกระเทียม
น้ าพริกเผา

118 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) เกาเหลาลูกช้ินหมู พยาบาลวิชาชีพ กระดูกหมู (เล้ง)
ผักชี (ราก)
กระเทียม
พริกไทย
อบเชย
โป้ยก๊ีก
ขาบุบ
ซีอ๊ิวด า
น้ าตาลกรวด
ซอสปรุงรส
เกลือ
น้ าตาลทราย
กระเทียมเจียว
ถ่ัวงอก
ผักกาดหอม
ต้นหอมผักชี
ลูกช้ินหมู

119 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) เก๊ียวน้ าหมู พยาบาลวิชาชีพ แผ่นเก๊ียว
หมูสับ
กระเทียม
ซอสปรุงรส
โครงไก่ (น้ าซุป)
ผงปรุงรส

ไข่ไก่ 
ต้นหอม
ผักกวางตุ้ง
น้ ามันหอย
กระเทียมเจียว



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
120 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) แกงจืดเต้าหู้ไข่ พยาบาลวิชาชีพ เต้าหู้หลอด (ไข่)

หมูบด
ต้นหอม
ผักชี
ผงปรุงรส
โครงไก่ ผน้ าซุป)
เกลือ
กระเทียมเจียว

121 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) แกงจืดผักกาดขาว พยาบาลวิชาชีพ ไก่บด
ผักกาดขาว
เต้าหู้หลอด (ไข่)
ผงปรุงรส
เกลือ
โครงไก่ (ซุป)
ข้ึนฉ่าย
กระเทียมเจียว
พริกไทย

122 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) แกงจืดฟักเขียวไก่บด พยาบาลวิชาชีพ ฟักเขียว
ไก่บด
ผงปรุงรส
เกลือ
โครงไก่ (ซุป)
ข้ึนฉ่าย
กระเทียมเจียว
พริกไทย

123 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ไข่เจียวหมูสับ พยาบาลวิชาชีพ ไข่ไก่
หมูบด
น้ ามันหอย
ซอสปรุงรส
น้ ามันพืช

124 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ไข่ตุ๋นทรงเคร่ือง พยาบาลวิชาชีพ ไข่ไก่
หมูบด
ปูอัด
ต้นหอม
แครอท
ซีอ๊ิวขาว
พริกไทยป่น

125 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ไข่พะโล้ พยาบาลวิชาชีพ ไข่ไก่
หมูสามช้ัน
ผักชี (รากผักชี)
กระเทียม
พริกไทย
น้ าตาลป๊ีบ
ซีอ๊ิวด า
ซอสปรุงรส
ผงปรุงรส
เกลือ
เคร่ืองพะโล้
น้ ามันพืข

126 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ก๋วยเต๋ียวราดหน้าหมู พยาบาลวิชาชีพ หมูห่ันช้ิน
ไข่ไก่
แป้งมัน
เส้นหม่ีขาว
ซีอ๊วด า
ผักคะน้า
กระเทียม
เต้าเจ้ียว



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส
พริกไทยป่น
น้ ามันพืช

127 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ก๋วยเต๋ียวหมู พยาบาลวิชาชีพ กระดูกหมู (เล้ง)
ผงปรุงรส
หมุสับ
ลูกช้ินหมู
ถ่ัวงอก
ต้นหอม
ผักชี
เส้นก๋วยเต๋ียว (เส้นใหญ่)
เกลือ
ซอสปรุงรส
กระเทียมเจียว
พริกไทย
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาล
น้ าสะอาด
กระเทียม

128 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวเหนียวและปลาทูทอด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวเหนียว(น่ึง)
ปลาทูน่ึง
น้ ามันพืช

129 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวเหนียวและปีกไก่ทอดน้ าปลา พยาบาลวิชาชีพ ข้าวเหนียว
ปีกไก่เต็ม
ผงปรุงรส
น้ าปลา
แป้งทอดกรอบ
หอมแดง (เจียว)

130 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวซอยไก่บด พยาบาลวิชาชีพ น้ าพริกข้าวซอย
ผงกะหร่ี
ไก่บด
กะทิ
เกลือป่น
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาลทราย
เส้นข้าวซอย
น้ ามันพืช
ผักชี

131 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวต้มปลาดอร่ี พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสวย
ปลาดอร่ี
กระทียม
ต้นหอมผักชี
พริกไทย
ต้ังฉ่าย
ซีอ๊ิวขาว
ผงปรุงรส
กระเทียมเจียว

132 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวผัดแฮม พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสอย
แฮมแผ่น
หอมหัวใหญ่
แครอท
ต้นหอม
น้ ามันหอย
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช

133 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวผัดกุนเชียง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสวย



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
กุนเชียงหมู
หอมหัวใหญ่
แครอท
ไข่ไก่
ต้นหอม
ผักชี
แตงกวา
พริกไทย
น้ ามันหอย
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช

134 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ข้าวมันไก่ต้ม พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร
อกไก่
เลือดไก่
กระเทียม
ขิงแก่
เกลือป่น
ซีอ๊ิวขาว
ผักชี
ซอสหอยนางรม
พริกไทยป่น
ฟักเขียว
โครงไก่ (น้ าซุป)
น้ าซุป
เต้าเจ้ียว
น้ าตาลทราย
พริกข้ีหนู
ซีอ๊ิวหวาน
มะนาว
ซอสปรุงรส

135 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ต้มข่าไก่ พยาบาลวิชาชีพ ไก่ห่ันช้ิน
เห็ดนางฟ้า
กะทิ
ตะไคร้
ข่าอ่อน
ใบมะกรูด
น้ ามะนาว
น้ าตาลทราย
ผักชี

136 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ต้มมักกะโรนีไก่บด พยาบาลวิชาชีพ มักกะโรนี
ไก่บด
หอมใหญ่
แครอท
ผงปรุงรส
โครงไก่ (น้ าซุป)
ต้นหอมผักชี
เกลือ
กระเทียม

137 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) น้ าพริกอ่องและแคบหมู พยาบาลวิชาชีพ หมูบด
มะเขือเทศ (ลูเล็ก)
น้ าพริกแกงส้ม
เกลือ
น้ ามันพืช
น้ าปลา
ผักชี



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
แคบหมู

138 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดเห็ดเข็มทองไก่บด พยาบาลวิชาชีพ เห็ดเข็มทอง
ไก่บด
แครอท
กระเทียม
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส
น้ ามันหอย

139 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดแตงกวาใส่ไข่ พยาบาลวิชาชีพ หมูบด
แตงกวา
ไข่ไก่
กระเทียม
น้ ามันหอย
น้ าปลา
น้ าตาลทราย
พริกไทยป่น
น้ ามันพืช

140 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดกระเพราไก่ พยาบาลวิชาชีพ ไก่บด
กระเพรา
พริกสด
กระเทียม
น้ ามันหอย
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช

141 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดขนมจีนและไข่ฝอย พยาบาลวิชาชีพ เส้นขนมจีน
ซีอ๊ิวด าหวาน
ไข่ไก่
น้ าตาลทราย
ผงปรุงรส
กะเทียมเจียว
ต้นหอม
น้ ามันหอย
ซอสปรุงรส
น้ ามันพืข

142 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดซีอ๊ิวหมู พยาบาลวิชาชีพ หมูห่ันช้ิน
ไข่ไก่
ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
ซีอ๊ิวด า
ผักคะน้า
กระเทียม
น้ ามันหอย
น้ าตาลทราย
พริกไทยป่น

143 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดบวบไก่บด พยาบาลวิชาชีพ บวบเหล่ียม
ไข่ไก่
ไก่บด
กระเทียม
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส
น้ ามันหอย

144 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดผักกาดขาวหมู พยาบาลวิชาชีพ ผักกาดขาว
หมูบด
กระเทียม
น้ ามันหอย
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ผงปรุงรส

145 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ผัดมักกะโรนี พยาบาลวิชาชีพ มักกะโรนี
ไข่ไก่
ไส้กรอกหมู
หอมหัวใหญ่
ซอสมะเขือเทศ
เกลือป่น
ซอสปรุงรส

146 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) ฟักทองผัดไข่ พยาบาลวิชาชีพ ฟักทอง
ไข่ไก่
ไก่บด
กระเทียม
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส
น้ ามันหอย

147 เด็กอ่อน (อายุ 1-6 ปี) สปาเก็ตต้ีผัดซอส พยาบาลวิชาชีพ เส้นสปาเก็ตต้ี
ไก่บด
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่
ซอสมะเขือเทศ
เกลือป่น
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช

148 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ แกงส้มหมูผักบุ้ง พยาบาลวิชาชีพ หมูสามช้ัน
น้ าพริกแกงส้ม
กะปิ
ผักบุ้งไทย
มะนาว

149 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ไก่ต้มฟักเขียว พยาบาลวิชาชีพ ไก่สดท้ังตัว (ไม่รวมเคร่ืองใน)
ฟักเขียว
ตะไคร้
ขม้ินเหลือง
เกลือป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง

150 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ไข่พะโล้ พยาบาลวิชาชีพ ไข่ไก่เบอร์ 0
หมูสามช้ัน
เคร่ืองพะโล้ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
ซีอ้ิวด า (หวาน) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
เกลือป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง

151 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ขนมจีนแกงไตปลา พยาบาลวิชาชีพ ขนมจีน
น้ าพริกแกงไตปลา
ไตปลา ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./ขวด
ปลาแดง

152 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ข้าวเหนียวไก่ทอดขม้ิน พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสารเหนียวขาว 25% ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
.....กก./(ถุงหรือกระสอบ)
อกไก่
ขม้ินเหลือง
เกลือป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง

153 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ข้าวต้มหมูสับ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวขาว 5% ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กก./(ถุง
หรือกระสอบ)
เน้ือหมูบด
ต้นหอม
ผักชี



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร... ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ขิงอ่อน
154 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ต้มจืดหมูสับผักกาดขาว พยาบาลวิชาชีพ เน้ือหมูบด

ผักกาดขาว
ผงปรุงรส ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
วุ้นเส้น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
สาหร่ายแห้ง
กระเทียมแห้ง

155 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ ผัดกระเพราหมูสับ พยาบาลวิชาชีพ เน้ือหมูบด
ใบกระเพรา
พริกช้ีฟ้า
หอมหัวใหญ่
ซีอ้ิวด า (หวาน) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
ซีอ้ิวขาว สูตร...  ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
กระเทียมแห้ง

156 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ พริกแกงทะเลถ่ัวฝักยาว พยาบาลวิชาชีพ กุ้งขาว ขนาดประมาณ....ตัว/กก.
ปลาหมึกกล้วย ขนาดประมาณ....ตัว/กก.
น้ าพริกแกงเผ็ด
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./
(ขวดหรือแกลลอน)
ถ่ัวฝักยาว
ใบมะกรูด

157 เด็กอายุ 6 เดือน - 1 ขวบ หมูหวาน พยาบาลวิชาชีพ เน้ือหมูติดมัน
เกลือป่น ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถุง
น้ าตาลป๊ีบ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า....กรัม/ถุง
ซีอ้ิวด า (หวาน) ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......มล./
(ขวดหรือแกลลอน)

158 เด็กอายุ 6-18 ปี ข้าวผัดหมู พ่ีเล้ียง ข้าวสาร 
คะน้า
หมูเน้ือแดง
หอมหัวใหญ่
แครอท
ไข่ไก่
ต้นหอม
ซอสถ่ัวเหลือง 
ผงปรุงรส
เกลือ

159 เด็กอายุ 6-18 ปี แกงอ่อมหมู พ่ีเล้ียง เน้ือหมู
น้ าปลาร้า
ข้าวค่ัวป่น
น้ าเปล่า
 มะเขือเปราะ ฟักทอง
ผักชีลาว ใบแมงลัก
ตะไคร้
หอมแดง
พริกข้ีหนู

160 เด็กอายุ 6-18 ปี ไข่ดาว ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ไข่ไก่ เบอร์ 2
น้ ามันปาล์ม ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....มล./(ขวด
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร... ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า......

161 เด็กอายุ 6-18 ปี ต้มย าทะเล พ่ีเล้ียง กุ้งสด
เห็ดนางฟ้า
พริกข้ีหนู
ต้นหอม
ตะไคร้
ข่า



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ลูกช้ินกุ้ง
ปลาหมึก

162 เด็กอายุ 6-18 ปี พะแนงหมู พ่ีเล้ียง เน้ือหมูแดง
พริกแกงแพนง
มะพร้าวขูด
ใบมะกรูด
กะทิ
น้ าตาลป๊ิบ
โหระพา
พริกช้ีฟ้า

163 เด็กอายุ 6-18 ปี กระเพราลูกช้ินเน้ือ พ่ีเล้ียง ลูกช้ินเน้ือ
พริกข้ีหนู
ไข่ไก่
ใบกะเพรา
หอมหัวใหญ่
ถ่ัวฝักยาว
ซีอ๊ิวขาว
น้ าปลา 
น้ าตาล

164 เด็กอายุ 6-18 ปี ต าแตง ใส้กรอกทอด พ่ีเล้ียง แตงกวา
มะเขือเทศ
มะนาว
ไข่ไก่
น้ าปลาร้า
พริกข้ีหนู
ใส้กรอก

164 เด็กอายุ 6-18 ปี ขาหมูพะโล้ พ่ีเล้ียง ขาหมู
น้ ามันพืช
กระเทียม พริกไทย และรากผักชี
น้ าตาลป๊ีบ
น้ าเปล่า
ผงพะโล้
โป๊ยก๊ัก
แท่งอบเชย
น้ าปลา
ซีอ๊ิวด าหวาน
ไข่ไก่

165 เด็กอายุ 6-18 ปี ข้าวหมูแดง พ่ีเล้ียง หมูเน้ือแดง
ผงหมูแดง
ผักชีหอม
แตงกวา
น้ าส้มอสร
แป้งข้าวโพด
ซีอ๊ิวขาว
น้ าปลา 
น้ าตาล
ไข่ไก่
ผงปรุงรส

166 เด็กอายุ 6-18 ปี ผัดคะน้าหมู พ่ีเล้ียง คะน้า 
กระเทียม
พริกข้ีหนู 
เต้าเจ้ียว 
น้ ามันหอย
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส 
หมูสามช้ัน
 เกลือ 

167 เด็กอายุ 6-18 ปี แกงเผ็ดไก่ พ่ีเล้ียง สะโพกไก่
ฟักเขียวอ่อน
พริกแกงแดง
ใบมะกรูด



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ใบโหระพา
น้ าตาลทราย
ผงปรุงรส
น้ าปลา
กะทิ

168 เด็กอายุ 6-18 ปี ผัดพริกแกงถ่ัว พ่ีเล้ียง เน้ือหมูสามช้ัน
พริกแกงเผ็ด
ถ่ัวฝักยาว
ผงปรุงรส
น้ าปลา
น้ าตาลทราย
ใบมะกรูด
น้ ามันพืช 

169 เด็กอายุ 6-18 ปี ผัดผักรวมมิตร พ่ีเล้ียง น้ ามันพืช
กระเทียมสับ
เน้ือหมู
ถ่ัวลันเตา
แครอท
เห็ดหอม+เห็ดฟาง
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
น้ าปลา

170 เด็ก อายุ 1-6 ปี ต้มจืดผักกาดขาว แครอท ส านักโภชนาการ ผักกาดขาว
ใส่กุ้ง กรมอนามัย สธ. กุ้งนาง

แครอท
กระเทียม
พริกไทยเม็ด
แป้งสาลี
หอมหัวใหญ่
ซีอ๊ิวขาว
ต้นหอม
ผักซี

171 เด็ก อายุ 1-6 ปี ไข่ลูกเขย ส านักโภชนาการ ไข่ไก่ เบอร์ 0
กรมอนามัย สธ. น้ าตาลป๊ีบ

หอมแดง
เกลือป่น
มะขามเปียก
ซีอ๊ิวขาว
ผักซี
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

172 เด็ก อายุ 1-6 ปี ข้าวผัดหมู ใส่ไข่ ส านักโภชนาการ ข้าวหอมมะลิแท้ 100%
คะน้า แครอท กรมอนามัย สธ. เน้ือหมูแดงห่ัน

ไข่ไก่ เบอร์ 0
ผักคะน้า
แครอท
น้ ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาลทรายขาว
กระเทียม
น้ ามันถ่ัวเหลือง
ต้นหอม

173 เด็ก อายุ 1-6 ปี ผัดมักกะโรนี ไก่สับ ส านักโภชนาการ มักกะโรนี
มะเขือเทศ กรมอนามัย สธ. เน้ือไก่บด

มะเขือเทศเน้ือ
หอมหัวใหญ่
แครอท
ซอสมะเขือเทศ
น้ าตาลทรายขาว
ซีอ๊ิวขาว
กระเทียม
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
ผักกาดหอม

174 เด็ก อายุ 1-6 ปี เส้นใหญ่ราดหน้าหมูสับ ส านักโภชนาการ เส้นใหญ่
ใส่ตับ กรมอนามัย สธ. เน้ือหมูบด

ตับหมู
แครอท
ข้าวโพดอ่อน
กระเทียม
แป้งข้าวโพด
ซอสถ่ัวเหลือง
น้ ามันหอย
น้ าตาลทรายขาว
ซีอ๊ิวด า

175 เด็ก อายุ 1-6 ปี ต้มจืดผักกาดขาว เห็ดนางฟ้า ส านักโภชนาการ เน้ือหมูบด
เต้าหู้ หมูสับ กรมอนามัย สธ. ผักกาดขาว

เห็ดนางฟ้า
กระเทียม
ซีอ๊ิวขาว
ซอสถ่ัวเหลือง
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม
เต้าหู้ไข่

176 เด็ก อายุ 1-6 ปี ไข่พะโล้ หัวผักกาด ส านักโภชนาการ ไช่ไก่ เบอร์ 0
กรมอนามัย สธ. หัวผักกาดสด

กระเทียม
ผักซี
พริกไทยเม็ด
เคร่ืองพะโล้
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาลป๊ีบ
ซีอ๊ิวด า
เกลือป่น

177 เด็ก อายุ 1-6 ปี ผัดข้าวโพดอ่อน กะหล่ าดอก ส านักโภชนาการ ไข่ไก่ เบอร์ 0
แครอท ใส่ไข่ กรมอนามัย สธ. ข้าวโพดอ่อน

กะหล่ าดอก
แครอท
น้ ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว
น้ ามันถ่ัวเหลือง
น้ าตาลทรายขาว
กระเทียม

178 เด็ก อายุ 1-6 ปี ต้มย าปลาทูใส่เห็ดฟาง ส านักโภชนาการ ปลาทู
กรมอนามัย สธ. เห็ดฟาง

มะเขือเทศ
มะขามเปียก
ข่า
ตะไคร้
หอมแดง
ใบมะกรูด
น้ าปลา
น้ าตาลทรายขาว
ผักซีฝร่ัง

179 เด็ก อายุ 1-6 ปี ก๋วยเต๋ียวเส้นหม่ี หมูตุ๋น ส านักโภชนาการ เส้นหม่ีขาว
ลูกช้ินหมู กรมอนามัย สธ. เน้ือหมูสันใน

ลูกช้ินหมู
คะน้า
กะหล่ าปลี
กระเทียม
ผักค่ืนช่าย
อบเชย
เคร่ืองเทศ
ผักซี



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
พริกไทยเม็ด
น้ าตาลกรวด
ซีอ๊ิวขาว
ซีอ๊ิวด า
เกลือป่น
หัวผักกาดสด

178 เด็ก อายุ 1-6 ปี ไก่กระเทียม ส านักโภชนาการ สันในไก่
กรมอนามัย สธ. กระเทียม

เกลือป่น
ผักซี
พริกไทยเม็ด
น้ ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว
ซอสถ่ัวเหลือง
น้ าตาลทรายขาว
น้ ามันถ่ัวเหลือง

179 เด็ก อายุ 1-6 ปี ต้มจืดต าลึง ไก่สับ ตับไก่ ส านักโภชนาการ เน้ือไก่บด
กรมอนามัย สธ. ตับไก่

ผักต าลึง
ฟักทอง
กระเทียม
ผักซี
พริกไทยเม็ด
ซีอ๊ิวขาว
ซอสถ่ัวเหลือง

180 เด็ก อายุ 1-6 ปี หมูก้อนทอดใส่ผัก ส านักโภชนาการ เน้ือหมูบด
กรมอนามัย สธ. แครอท

ฟักทอง
แป้งข้าวจ้าว
แป้งสาลี
ซีอ๊ิวขาว
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

181 เด็ก อายุ 1-6 ปี ผัดแตงกวาหมูสับ ส านักโภชนาการ เน้ือหมูบด
กรมอนามัย สธ. แตงกวา

น้ ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาลทรายขาว
กระเทียม
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

182 เด็ก อายุ 1-6 ปี ต้มจืดแตงกวา ยัดไส้หมูสับ ส านักโภชนาการ เน้ือหมูบด
กรมอนามัย สธ. แตงกวา

แครอท
ผักค่ืนช่าย
กระเทียม
เกลือป่น
ซีอ๋ิวข้าว
กระดูกสันหลังหมู
วุ้นเส้น

183 เด็ก อายุ 1-6 ปี ผัดถ่ัวฝักยาวใส่หมูสับ ส านักโภชนาการ เน้ือหมูบด
กรมอนามัย สธ. ถ่ัวฝักยาว

น้ ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาลทรายขาว
กระเทียม
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

184 เด็ก อายุ 1-6 ปี ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กหมูสับต้มย า ส านักโภชนาการ กระดูกสันหลังหมู
ใส่กะหล่ า ถ่ัวงอก กรมอนามัย สธ. ผักซี

กระเทียม
พริกไทยเม็ด
เกลือป่น
กระเทียมดอง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ าตาลกรวด
เน้ือหมูบด
ตับหมู
เส้นเล็ก
ถ่ัวงอก
กะหล่ าปลี
ต้นหอม

185 เด็ก อายุ 1-6 ปี ผัดถ่ัวลันเตา ไก่สับ ส านักโภชนาการ เน้ือไก่บด
กรมอนามัย สธ. ถ่ัวลันเตา

กระเทียม
น้ าตาลทรายขาว
ซีอ๊ิวขาว
น้ ามันหอย
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

186 เด็ก อายุ 1-6 ปี แกงเขียวหวานลูกช้ินปลา ส านักโภชนาการ ลูกช้ินปลา
ใส่มะเขือเปราะ แครอท กรมอนามัย สธ. มะเขือเปราะ

แครอท
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
น้ าพริกแกงเขียวหวาน
กะทิส าเร็จรูป

187 เด็ก อายุ 1-6 ปี ไข่เจียวหมูสับ ใส่มะเขือเทศ ส านักโภชนาการ ไข่ไก่ เบอร์ 0
กรมอนามัย สธ. มะเขือเทศ

ซีอ๊ิวขาว
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง
ผงปรุงรส
เน้ือหมูบด

188 เด็ก อายุ 1-6 ปี เกาเหลาเลือดหมูใบต าลึง ส านักโภชนาการ เลือดหมู
กรมอนามัย สธ. ตับหมู

เน้ือหมูบด
ใบต าลึง
น้ าปลา
กระเทียม
พริกไทยป่น
ใบค่ืนช่าย

189 เด็ก อายุ 1-6 ปี ข้าวผัดอเมริกัน ไส้กรอก ส านักโภชนาการ ข้าวหอมมะลิ 100 %
กรมอนามัย สธ. ข้าวโพด

แครอท
ไส้กรอกไก่
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ซีอ๊ิวขาว
กระเทียม
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

190 เด็ก อายุ 1-6 ปี ก๋วยเต๋ียวค่ัวไก่ ส านักโภชนาการ เส้นใหญ่
กรมอนามัย สธ. อกไก่

ไข่ไก่ เบอร์ 0
กระเทียม
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง
ซีอ๊ิวขาว
ผักกาดหอม

191 เด็ก อายุ 1-6 ปี แกงจืดสามสหาย ส านักโภชนาการ ปลากระพงขาว
กรมอนามัย สธ. กุ้งนาง

สันในไก่
ผักซี
กระเทียม
ต้นหอม
กะหล่ าปลี
ซีอ๊ิวขาว
แครอท

192 เด็ก อายุ 1-6 ปี ไข่ตุ๋นผักต่างๆ ส านักโภชนาการ ไข่ไก่ เบอร์ 0



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
กรมอนามัย สธ. เห็ดหอม

แครอท
หอมแดง
ใบต าลึง
ผงปรุงรส
ซีอ๊ิวขาว
ผักซี

193 เด็ก อายุ 1-6 ปี ข้าวผัดกุ้ง โรงพยาบาลรามาธิบดี กุ้งนาง
ไข่ไก่ เบอร์ 0
ข้าวหอมมะลิ 100%
แครอท
ต้นหอม
คะน้า
น้ ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว
กระเทียม
น้ าตาลทรายขาว
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง

194 เด็ก อายุ 1-6 ปี ต้มซุปมันฝร่ังน่องไก่ โรงพยาบาลรามาธิบดี น่องไก่
แครอท
หอมใหญ่
มะเขือเทศ
เกลือป่น
ซีอ๊ิวขาว
ค่ืนช่าย
มันฝร่ัง

195 เด็ก อายุ 1-6 ปี น่องไก่อบยอดผัก โรงพยาบาลรามาธิบดี น่องไก่
ผงปรุงรส
ซีอ๊ิวขาว
น้ าตาลทรายขาว
หอมใหญ่
แครอท
คะน้า
เกลือป่น
กระเทียม
พริกไทยเม็ด
ผักซี
น้ ามันพืชถ่ัวเหลือง
น้ ามันหอย
แป้งมัน

196 เด็ก อายุ 1-6 ปี ข้าวเหนียวส้มต า น่องไก่ทอด โรงพยาบาลรามาธิบดี ข้าวสารเหนียวขาว
น่องไก่
มะละกอดิบ
ถ่ัวฝักยาว
มะเขือเทศ
มะนาว
ผงชูรส
น้ าปลา
น้ าตาลป๊ีบ
กุ้งแห้ง
ถ่ัวลิสง
กระเทียม

197 เด็ก อายุ 1-6 ปี ข้าวปลาแกะ น้ าซุปหัวไชเท้า โรงพยาบาลรามาธิบดี ปลานิล
เกลือป่น
มะนาว
น้ าปลา
หอมแดง
น้ าตาลทรายขาว
กระเทียม
ต้นหอม
ผักซี



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
หัวผักกาดสด
กระดูกซีโครงไก่สด
ซีอ๊ิวขาว

198 เด็กอายุ 1-6 ปี โจ๊กหมูใส่ไข่ผักรวม ส านักโภชนาการ ข้าวสารจ้าวมะลิหอม  100%
กรมอนามัย เน้ือหมูบด/หมูเด้ง/เน้ือหมู
กระทรวงสาธารณสุข ไข่ไก่

ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
พักทอง
แครอท
เกลือ
ผงพะโล้
เต้าหูทอด
น้ าตาลป๊ิบ

199 เด็กอายุ  1-6  ปี ก๋วยจ๊ับญวนใส่หมูใส่ไข่ เส้นก๋วยจ๊ับญวน
เน้ือหมู
หมูยอ
ไข่ไก่
เกลือ
น้ าปลา
หอมหัวแดงเจียว

200 เด็ก อายุ 6-18 ปี คะน้าปลาเค็ม คะน้า
กระเทียมแห้ง
ปลาเค็ม
น้ าตาลทราย
น้ ามันหอย
ซอสปรุงรส

201 เด็ก 6-18 ปี ไข่เจียวชะอม+น้ าพริกกะปิ+ผักลวก นักพัฒนาการเด็ก และ ไข่ไก่
แบบส ารวจความต้องการ ยอดชะอม
จากเด็ก ผงปรุงรสอาหาร ขนาด 850 กรัม

น้ าตาลทราย
น้ าปลา
กระเทียมสด
พริกสด
กะปิ(น้ าพริก)
ถ่ัวฝักยาว
กะหล่ าปลี
แครอท

202 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าไข่ดาว ไข่ไก่
น้ ามันพืช
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
ผักคึนช่าย
ต้นหอม
มะนาว
น้ าตาลทราย
พริกข้ีหนูสด
น้ าปลา

203 เด็ก อายุ 6-18 ปี ปีกไก่น้ าแดง ปีกไก่บน
ซอสมะเขือเทศ
น้ าตาลป๊ีบ
น้ ามันพืช
น้ าปลา

204 เด็ก อายุ 6-18 ปี ไก่อบสับปะรด ปีกไก่บน
สับปะรด
ซีอ้ิวขาว สูตร 1



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
เกลือ
น้ าตาลป๊ีบ
ผักชี
กระเทียมแห้ง
พริกไท

205 เด็ก อายุ 6-18 ปี เกาเหลาเลือดหมู หมูเน้ือแดงบด
แตงโม
เลือดหมู
ต้นหอม
ผักชี
ถ่ัวงอก
ผักกาดหอม
ต้ังช่าย
กระเทียมแห้ง
เกลือ
ซีอ้ิวขาว สูตร 1
น้ าตาลกรวด

206 เด็ก อายุ 6-18 ปี ขนมจีนน้ าเง้ียว พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ขนมจีน
 น้ าพริกน้ าเง้ียวปรุงส าเร็จ

ถ่ัวงอก
แคบหมูไร้มัน 
มะเขือเทศเล็ก
เลือดไก่
หมูบด
ซ่ีโครงหมู
ผักชี ต้นหอม กระเทียมเจียว

207 เด็ก อายุ 6-18 ปี ย าไก่เมือง พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ไก่เมือง
 น้ าพริกลาบปรุงส าเร็จ 

ผักชี 
น้ าปลา
ต้นหอม
ผักไผ่ 
ผักชีฝร่ัง

208 เด็ก อายุ 6-18 ปี ต้มจืดลูกรอก ใส่วุ้นเส้น พยาบาลวิชาชีพช านาญการ ลูกรอก
 ผักกาดขาว

ผงปรุงรส
ซ่ีโครงหมูสับ
วุ้นเส้น
ผักชี 
ต้นหอม 
ผักค่ืนช่าย 

209 เด็ก อายุ 6-18 ปี แกงโฮ๊ะ (แกงรวม) พยาบาลวิชาชีพช านาญการ แกงฮังเล
หน่อไม้ดอง 
วุ้นเส้น 
น้ าปลา 
ถ่ัวฝักยาว 
ชะอม 
มะเขือกรอบ 
พริกข้ีหนู
ต าลึง
ผักชีฝร่ัง 
น้ าตาล 
น้ ามันพืช



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
1 เด็ก ขนมกล้วย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมกล้วย
2 เด็ก ขนมไข่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมไข่
3 เด็ก ขนมเค้ก หน้าครีม หน้าแยม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมเค้ก หน้าครีม หน้าแยม
4 เด็ก ขนมเค้กกล้วยหอม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมเค้กกล้วยหอม
5 เด็ก ขนมเค้กโบราณ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมเค้กโบราณ
6 เด็ก ขนมช้ัน ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมช้ัน
7 เด็ก ขนมโดนัท ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมโดนัท
8 เด็ก ขนมตาล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมตาล
9 เด็ก ขนมปังพายไก่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังพายไก่

10 เด็ก ขนมปังไส้ไก่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังไส้ไก่
11 เด็ก ขนมปังมีไส้ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังมีไส้
12 เด็ก ขนมปังไส้สังขยา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังไส้สังขยา
13 เด็ก ขนมปังไส้หมูหยอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังไส้หมูหยอง
14 เด็ก ขนมปังกะโหลก ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังกะโหลก
15 เด็ก ขนมปังชนิดแผ่น ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังชนิดแผ่น
16 เด็ก ขนมปังป๊ีบใหญ่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังป๊ีบใหญ่
17 เด็ก ขนมปังป๊ีบไส้ครีม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังป๊ีบไส้ครีม
18 เด็ก ขนมปังป๊ีบไส้สับปะรด ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมปังป๊ีบไส้สับปะรด
19 เด็ก ขนมเปียกปูน ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมเปียกปูน
20 เด็ก ขนมแยมโรล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมแยมโรล
21 เด็ก ขนมสด (คละ) ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมสด (คละ)
22 เด็ก ขนมสอดไส้ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมสอดไส้
23 เด็ก ขนมสาล่ี ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมสาล่ี
24 เด็ก ขนมไส่ใส้ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมไส่ใส้
25 เด็ก ขนมหม้อแกง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมหม้อแกง
26 เด็ก ขนมหวานรวมมิตร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมหวานรวมมิตร
27 เด็ก ขนมห่อชนิดต่างๆ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนมห่อชนิดต่างๆ
28 เด็ก ข้าวต้มมัด ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ข้าวต้มมัด
29 เด็ก ข้าวเหนียวขาวมูล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ข้าวเหนียวขาวมูล
30 เด็ก ข้าวเหนียวด ามูล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ข้าวเหนียวด ามูล
31 เด็ก ข้าวเหนียวสังขยา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ข้าวเหนียวสังขยา
32 เด็ก ครองแครงสด ป้ันส าเร็จ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ครองแครงสด ป้ันส าเร็จ
33

เด็ก
เงาะกระป๋อง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า
.....กรัม/กระป๋อง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์
เงาะกระป๋อง ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/
กระป๋อง

34 เด็ก แซนวิชชนิดต่างๆ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ แซนวิชชนิดต่างๆ
35 เด็ก ไอศกรีมแท่ง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ไอศกรีมแท่ง
36 เด็ก ไอศกรีมถ้วย ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า

.....กรัม/ถ้วย
ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ไอศกรีมถ้วย ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....กรัม/ถ้วย

37 เด็ก ไอศครีมป่ัน ถังใหญ่ ขนาดบรรจุ ไม่
น้อยกว่า.....กก./ถัง

ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ไอศครีมป่ัน ถังใหญ่ ขนาดบรรจุ ไม่น้อยกว่า.....
กก./ถัง

38 เด็ก เฉาก๊วย พยาบาลวิชาชีพ เฉาก๊วย
น้ าเช่ือม
น้ าแข็งบด

39 เด็ก เปียกข้าวเหนียวด า นักโภชนากร ข้าวสารเหนียวด า
ข้าวสารเหนียวขาว
น้ าตาลทราย
เกลือป่น
น้ ากะทิสด

40 เด็ก ขนมบัวลอย ไข่หวาน โรงพยาบาลรามาธิบดี เม็ดบัวลอยส าเร็จรูป
ไข่ไก่ เบอร์ 0
กะทิส าเร็จรูป

เมนูอาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหน่วยงานของ พม. (ของหวาน)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ าตาลป๊ีบ
เกลือป่น

41 เด็ก ขนมลอดช่อง พยาบาลวิชาชีพ เส้นลอดช่องไทย
น้ าตาลป๊ีบ
กะทิ
ใบเตย
น้ าแข็ง

42 เด็ก ถ่ัวเขียวต้มกะทิ นักโภชนากร เม็ดถ่ัวเขียว
น้ าตาลทราย
เกลือป่น
น้ ากะทิสด

43 เด็ก ถ่ัวเขียวต้มน้ าตาล หัวหน้างานสูทกรรม ถ่ัวเขียว
น้ าตาลทราย
ถ่ัวแดง
น้ าตาลทราย

44 เด็ก ทับทิมกรอบ หัวหน้างานสูทกรรม ทับทิมกรอบ
น้ ากะทิ
เกลือ
น้ าตาลทราย
น้ าแข็ง

45 เด็ก รวมมิตร พยาบาลวิชาชีพ รวมมิตร
กะทิ
น้ าตาลป๊ีบ
ใบเตย
รวมมิตร
กะทิ
น้ าตาลป๊ีบ
ใบเตย

46 เด็ก ลอดช่องสิงค์โปร หัวหน้างานสูทกรรม ลอดช่องไทย
กะทิกล่อง
เกลือ
น้ าตาลปีบ
น้ าแข็ง

47 เด็ก ลูกชิดน้ าแดง หัวหน้างานสูทกรรม ลูกชิด
น้ าหวานสีแดง
น้ าเช่ือม
น้ าแข็ง

48 เด็ก สาคูเขียวข้าวโพดหวาน พยาบาลวิชาชีพ สาคูเม็ดเขียว
น้ าตาลทราย
กะทิ
ข้าวโพดหวาน

49 เด็ก สาคูเปียกข้าวโพด นักโภชนากร เม็ดสาคู
ข้าวโพดหวาน
น้ าตาลทราย
น้ ากะทิสด

50 เด็ก เผือกแกงบวด พยาบาลวิชาชีพ เผือก
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลป๊ับ
เกลือป่น

51 เด็ก มันแกงบวด พยาบาลวิชาชีพ มันเทศ
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลป๊ีป
เกลือป่น

52 เด็ก กล้วยบวชชี พยาบาลวิชาชีพ กล้วยน้ าว้า



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ าตาลทราย
กะทิส าเร็จรูป
เกลือป่น

53 เด็ก แกงบวดฟักทอง พยาบาลวิชาชีพ ฟักทอง
น้ าตาลป๊ีบ
น้ าตาลทราย
เกลือป่น

54 เด็ก ถ่ัวด าแกงบวด สาคูเปียก พยาบาลวิชาชีพ ถ่ัวด า
น้ าตาลป๊ีป
เกลือป่น
กะทิ
เม็ดสาคู
น้ าตาลทราย

55 เด็ก มันต้มน้ าตาล พยาบาลวิชาชีพ มันเทศ
น้ าตาลทราย

56 เด็ก ถ่ัวแดงต้มน้ าตาล พยาบาลวิชาชีพ เม็ดถ่ัวแดง
น้ าตาลทราย

57 เด็ก ขนมลูกเดือยเปียกใส่เผือก พยาบาลวิชาชีพ ลูกเดือยต้ม
เผือก
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลทราย

58 เด็ก วุ้นใส่น้ าแดง พยาบาลวิชาชีพ วุ้นตุ้มสุก
น้ าเช่ือม
น้ าหวาน
น้ าแข็งบด

59 เด็ก ขนมสาคูเปียกใส่เผือก พยาบาลวิชาชีพ เผือก
เม็ดสาคู
น้ าตาลทราย
กะทิส าเร็จรูป
เกลือป่น

60 เด็ก ลูกเดือยเปียก พยาบาลวิชาชีพ ลูกเดือยต้ม
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลทราย
เกลือป่น

61 เด็ก เต้าส่วนเปียก พยาบาลวิชาชีพ ถ่ัวเขียวผ่าซีกต้มสุก
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลทราย
เกลือป่น

62 เด็ก ถ่ัวเปียก พยาบาลวิชาชีพ ถ่ัวเขียวผ่าซีกต้มสุก
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลทราย

63 เด็ก ข้าวเหนียวเปียกใส่ข้าวโพดแกะเม็ด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสารเหนียวขาว 10%
ข้าวโพดแกะเม็ด
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลทราย

64 เด็ก วุ้นมะพร้าวใส่น้ าแดง พยาบาลวิชาชีพ วุ้นมะพร้าว
น้ าเช่ือม
น้ าหวาน
น้ าแข็งบด

65 เด็ก ซาหร่ิม พยาบาลวิชาชีพ ซาหร่ิม
กะทิส าเร็จรูป
น้ าแข็งบด
น้ าตาลทราย

66 เด็ก ครองแครงกะทิ พยาบาลวิชาชีพ เม็ดครองแครง



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบอาหาร

ในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลัก

โภชนาการ
น้ าตาลทราย
กะทิส าเร็จรูป
เกลือป่น

67 เด็ก สาคูบัวลอย พยาบาลวิชาชีพ เม็ดสาคู (ใหญ่)
กะทิส าเร็จรูป
น้ าตาลป๊ีบ
เกลือป่น



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตาม
หลักโภชนาการ

1 เด็ก เงาะ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ เงาะ
2 เด็ก กล้วยหอม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ กล้วยหอม
3 เด็ก กล้วยน ้าวา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ กล้วยน ้าวา
4 เด็ก กล้วยไข่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ กล้วยไข่
5 เด็ก มะละกอสุก ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ มะละกอสุก
6 เด็ก แตงโม ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ แตงโม
7 เด็ก ชมพู่ ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ชมพู่
8 เด็ก แก้วมังกร ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ แก้วมังกร
9 เด็ก ขนุน (เเกะแล้ว) ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ขนุน (เเกะแล้ว)

10 เด็ก แอปเป้ิล ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ แอปเป้ิล
11 เด็ก แตงไทยสุก ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ แตงไทยสุก
12 เด็ก มะม่วงน ้าดอกไม้สุก ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ มะม่วงน ้าดอกไม้สุก
13 เด็ก ลิ นจ่ี ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ลิ นจ่ี
14 เด็ก ล้าไย ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ล้าไย
15 เด็ก ลองกอง ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ ลองกอง
16 เด็ก สาล่ี ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สาล่ี
17 เด็ก องุ่น ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ องุ่น
18 เด็ก มันแกว ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ มันแกว
19 เด็ก สับปะรด ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สับปะรด
20 เด็ก พุทรา ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ พุทรา
21 เด็ก สัมเขียวหวาน ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ สัมเขียวหวาน
22 เด็ก มังคุด ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ มังคุด
23 เด็ก แคนตาลูป ครูฝึกอาชีพสงเคราะห์ แคนตาลูป

เมนูอาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหน่วยงานของ พม. (ผลไม้)
กรมกิจการเด็กและเยาวชน



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒.  กลุ่มเป้ำหมำยสตรี 
 

 



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

1 สตรีและครอบครัว ข้าวต้มไก่ ข้าวสาร 5%
เน้ืออกไก่
กระดูกซ่ีโครงไก่สด
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1
เกลือ

2 สตรีและครอบครัว ข้าวต้มหมู ข้าวสาร 5%
เน้ือหมูสับ
กระดูกหมู
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1
เกลือ

3 สตรีและครอบครัว ข้าวต้มกุ้ง ข้าวสาร 5%
กุ้งสด
กระดูกหมู
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1
เกลือ

4 สตรีและครอบครัว ผัดผักรวมหมู แครอท
บล๊อคเคอร่ี
ถ่ัวลันเตา
เห็ดออริจิ
ข้าวโพดอ่อน
เน้ือหมูสันใน
ซอสหอย
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าตาล
น้้ามันพืช
กระเทียม
แป้งมันละลายน้้า

5 สตรีและครอบครัว ผัดวุ้นเส้นหมู+ไข่ วุ้นเส้น
เน้ือหมู

เมนูอาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหน่วยงานของ พม .
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ไข่ไก่ เบอร์ 1
ผักค่ืนช่าย
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
กระทียม
ต้นหอม
แครอท
กะหล้่าปลี
น้้าตาล
น้้ามันหอย
น้้าปลา
พริกไทย
ผักชี
น้้ามันพืช

6 สตรีและครอบครัว ผัดกระเพราหมู หมูช้ิน
พริกช้ีฟ้า
กระเทียม
น้้ามันพืช
ใบกระเพรา
แครอท
หอมใหญ่
น้้ามันหอย
น้้าปลา
น้้าตาล
น้้ามันพืช
ผงปรุงรส

7 สตรีและครอบครัว ผัดกระเพราหมูสับ หมูสับ
พริกช้ีฟ้า
กระเทียม
น้้ามันพืช
ใบกระเพรา
แครอท
หอมใหญ่
น้้ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าปลา
น้้าตาล
น้้ามันพืช
ผงปรุงรส

8 สตรีและครอบครัว อกไก่ผัดขิงอ่อน อกไก่
เห็ดหูหนู
ขิงซอย
ข้าวโพดอ่อน
ต้นหอม
หอมหัวใหญ่



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้ามันหอย
น้้าตาล
น้้ามันพืช
พริกไทย

9 สตรีและครอบครัว ผัดบวบเหล่ียมหมู-ไข่ ไข่ไก่ เบอร์ 1
บวบเหล่ียม
กระเทียม
น้้ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าตาลทราย
น้้ามันพืช

10 สตรีและครอบครัว ผัดมะเขือยาวหมูสับ มะเขือยาว
หมูสับ
พริกข้ีหนู
โหระพา
น้้ามันหอย
น้้าตาล
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1
น้้ามันพืช
เต้าเจ้ียว

11 สตรีและครอบครัว ผัดถ่ัวฝักยาวพริกแกงหมู เน้ือหมูสามช้ัน
พริกแกงเผ็ด
ถ่ัวฝักยาว
ผงปรุงรส
น้้าปลา
น้้าตาล
ใบมะกรูด
น้้ามันพืช

12 สตรีและครอบครัว แตงกวาผัด -หมู - ไข่ หมูเน้ือแดง
น้้ามันพืช
กระเทียม
แตงกวา
ไข่ไก่ เบอร์ 1
น้้าตาล
น้้ามันหอย
น้้ามันพืช
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1

13 สตรีและครอบครัว ผัดผักคะน้าหมู หมูสามช้ัน
ผักคะน้า
พริกข้ีหนู
กระเทียม
น้้ามันหอย
น้้าตาลทราย
เต้าเจ้ียว



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้ามันพืช
ผงปรุงรส

14 สตรีและครอบครัว ผัดถ่ัวงอกหมู-เต้าหู้ทอด หมูเน้ือแดง
เต้าหู้ขาว
ถ่ัวงอก
ต้นหอม
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้ามันพืช
น้้าตาล

15 สตรีและครอบครัว ผัดกระเพราลูกช้ินหมู ลูกช้ินหมู
พริกช้ีฟ้า
กระเทียม
น้้ามันพืช
ใบกระเพรา
แครอท
หอมใหญ่
น้้ามันหอย
น้้าปลา
น้้าตาล
น้้ามันพืช
ผงปรุงรส

16 สตรีและครอบครัว ผัดถ่ัวฝักยาวลูกช้ินหมู ถ่ัวฝักยาว
ลูกช้ินหมู
กระเทียม
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าตาล
ผงปรุงรส
น้้ามันพืช

17 สตรีและครอบครัว ผัดพริกหน่อไม้ลูกช้ินหมูสับ หมูสับ
ลูกช้ินหมู
หน่อไม้ต้ม
กระเทียมไทย
พริกข้ีหนู
พริกไทย
รากผักชี
น้้าปลา
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าตาลทราย
น้้ามันพืช
กระเพรา

18 สตรีและครอบครัว ผัดเผ็ดปลาดุก ปลาดุกทอดกรอบ
กระชาย
ใบมะกรูด
พริกช้ีฟ้า



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

พริกไทยอ่อน
ใบกระเพรา
น้้ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าตาลป๊ีบ
พริกแกงเผ็ด
น้้ามันพืช

19 สตรีและครอบครัว ไข่ลูกเขย ไข่เป็ด
น้้ามันพืช
น้้ามะขามเปียก
น้้าตาลป๊ีบ
น้้าปลา
พริกแห้ง
หอมแดงทอด
ผักชี

20 สตรีและครอบครัว ไข่ทรงเคร่ือง ไข่ไก่ เบอร์ 1
เกลือ
ไก่สับ
แครอท
หอมใหญ่
ต้นหอม
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
ซอสถ่ัวเหลือง สูตร 1
พริกไทย
ไส้กรอก
ปูอัด
น้้ามันพืช

21 สตรีและครอบครัว ปลาราดพริก ปลานิล
เกลือ
พริกไทย
น้้ามันพืช
กระเทียม
พริกช้ีฟ้า
มะขามเปียก
น้้าปลา
น้้าตาลป๊ีบ
น้้ามันพืช

22 สตรีและครอบครัว ผัดผักกวางตุ้งไข่ ผักกวางตุ้ง
ไข่ไก่ เบอร์ 1
หอมแดง
กระเทียม
น้้ามันพืช
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้าตาลทราย



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

23 สตรีและครอบครัว ผัดกระเพราเคร่ืองในไก่ เคร่ืองในไก่
พริกช้ีฟ้า
กระเทียม
น้้ามันพืช
ใบกระเพรา
แครอท
หอมใหญ่
น้้ามันหอย
น้้าปลา
น้้าตาล
น้้ามันพืช
ผงปรุงรส

24 สตรีและครอบครัว ผัดกระเพราไก่ไข่ดาว ไก่สับ
ไข่ไก่ เบอร์ 1
พริกช้ีฟ้า
กระเทียม
น้้ามันพืช
ใบกระเพรา
แครอท
หอมใหญ่
น้้ามันหอย
น้้าปลา
น้้าตาล
น้้ามันพืช
ผงปรุงรส

25 สตรีและครอบครัว ผัดเผ็ดไก่ถ่ัวฝักยาว อกไก่
น้้าพริกแกงเผ็ด
ถ่ัวฝักยาว
น้้าตาล
น้้ามันพืช
น้้าปลา
ใบมะกรูด

26 สตรีและครอบครัว ผัดพริกไก่ อกไก่
หอมใหญ่
พริกหยวก
กระเทียม
น้้ามันหอย
น้้าตาลทราย
ผงปรุงรส
น้้ามันพืช

27 สตรีและครอบครัว ผัดฟักทองใส่ไข่ ฟักทอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้ามันหอย
น้้าตาลทราย
น้้าปลา
ผงปรุงรส
น้้ามันพืช

28 สตรีและครอบครัว ผัดผักกาดดองใส่ไข่ ผักกาดดอง
ไข่ไก่ เบอร์ 1
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น
น้้ามันหอย
น้้าตาลทราย
น้้าปลา
ผงปรุงรส
น้้ามันพืช

29 สตรีและครอบครัว ไก่กรอบผัดพริกเผา อกไก่
พริกไทยป่น
ซีอ้ิวขาวสูตร 1 
แป้งสาลี
เกลือ
ผงปรุงรส
น้้ามันปาล์ม
น้้าตาลทราย
น้้ามันหอย
น้้าพริกเผา
พริกแห้ง
ต้นหอม
ผักชี

30 สตรีและครอบครัว ปลาหมึกผัดผงกระหร่ี ปลาหมึกสด
หอมหัวใหญ่
ผงกระหร่ี
กระเทียมแห้ง
พริกไทยป่น
ซีอ้ิวขาวสูตร 1 
ผงปรุงรส
น้้ามันหอย
น้้าปลา
น้้าตาลทราย
ผักค่ืนช่าย
พริกช้ีฟ้า
ต้นหอม
ผักชี

31 สตรี และครอบครัว ต้มจืดหัวผักกาดสด-ไก่ หัวผักกาดสด
น่องไก่
ผักชี



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

พริกไทยเม็ด
กระเทียมแห้ง
น้้าปลาแท้
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
เห็ดหอมสด
เต้าหู้ไข่

32 สตรีและครอบครัว ต้มจืดผักกาดดอง-ไก่ ผักกาดดอง
อกไก่
หอมแดงแห้ง
กระเทียมแห้ง
ผักชี
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
เกลือป่น

33 สตรีและครอบครัว ต้มจับฉ่ายหมู 3 ช้ัน เน้ือหมูสามช้ัน
หัวผักกาดสด
หัวผักกาดสด
ผักคะน้า
ผักค่ืนช่าย
กะหล้่าปลีไทย
ผักกวางตุ้ง
กระเทียมแห้ง
ผักชี
พริกไทยเม็ด
ซอสหอยนางรม
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
ซีอ๊ิวด้า
น้้าตาลทรายขาว
น้้าตาลป๊ีบ
ผงปรุงรส

34 สตรีและครอบครัว ต้มจืดผักกาดขาว-หมู เน้ือหมูบด
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
กระเทียมแห้ง
ผักชี
พริกไทยป่น
ผักกาดขาว
ผงปรุงรส
ต้นหอม
น้้าตาลทรายขาว

35 สตรีและครอบครัว ต้มจืดแตงกวายัดไส้หมูสับ แตงร้าน
เน้ือหมูบด
ผักชี
พริกไทยเม็ด
กระเทียมแห้ง
น้้าปลาแท้
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้าตาลทรายขาว
ผงปรุงรส

36 สตรีและครอบครัว ไข่พะโล้ -หมู เน้ือหมูสามช้ัน
ไข่ไก่ เบอร์2
ฟองเต้าหู้
พริกไทยเม็ด
กระเทียมแห้ง
ผักชี
น้้าตาลป๊ีป
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
เกลือป่น
ซอสหอยนางรม
ซีอ๊ิวด้า
เคร่ืองพะโล้
เต้าหู้ทอด ชนิดพวง
น้้ามันพืชถ่ัวเหลือง

37 สตรีและครอบครัว ไข่พะโล้ -น่องไก่ น่องไก่
ไข่ไก่ เบอร์ 2
เต้าหู้ทอด ชนิดพวง
พริกไทยเม็ด
กระเทียมแห้ง
ผักชี
น้้าตาลป๊ีป
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
เกลือป่น
ซอสหอยนางรม
ซีอ๊ิวด้า
เคร่ืองพะโล้
น้้ามันพืชถ่ัวเหลือง

38 สตรีและครอบครัว ต้มจืดผักกาดขาวหมูเด้ง เน้ือหมูบด
แป้งมัน
ไข่ไก่ เบอร์2
น้้ามันพืชถ่ัวเหลือง
น้้าตาลทรายขาว
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
กระเทียมแห้ง
ผักชี
พริกไทยป่น
ผักกาดขาว
ผงปรุงรส
เต้าหู้ไข่
ต้นหอม

39 สตรีและครอบครัว ต้มกะทิข่าไก่ สะโพกไก่
เห็ดฝาง
กะทิสด



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
น้้าปลา
พริกข้ีหนูจินดา เขียว-แดง
มะนาว

40 สตรีและครอบครัว ไก่ตุ๋นเห็ดหอม ปีกไก่ (ติดกัน 3 ท่อน)
เห็ดหอม
เคร่ืองตุ๋น
พริกไทยเม็ด
กระเทียมแห้ง
ต้นหอม
ผักชี
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
ผงปรุงรส
ซอสหอยนางรม

41 สตรีและครอบครัว ต้มจืดฝักเขียวไก่ ฟักเขียว
น่องไก่
ผักชี
พริกไทยเม็ด
กระเทียมแห้ง
น้้าปลาแท้
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
เห็ดหอมสด
เต้าหู้ไข่

42 สตรีและครอบครัว ขนมจีนน้้ายา-ผักสด กะทิ
น้้าพริกแกงน้้ายา
เน้ือปลาทู
น้้าตาลป๊ีบ
เกลือ
ขนมจีน
ผักสดแกล้ม

43 สตรีและครอบครัว แกงพะแหนงอกไก่ อกไก่
น้้าพริกแกงแพนง
น้้ามันพืช
กะทิ
น้้าปลา
น้้าตาลทราย
มะเขือพวง
ใบโหรพา
ใบมะกรูด
พริกช้ีฟ้า

44 สตรีและครอบครัว ต้มแซ่บกระดูกซ่ีโครงหมู ซ่ีโครงหมูอ่อน
พริกข้ีหนู
ข่า



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตะไคร้
ใบมะกรูด
มะเขือเทศ
หอมแดง
มะขามเปียก
น้้าปลา
ค่ืนช่าย
ผักชีฝร่ัง

45 สตรีและครอบครัว แกงฟักเขียว-ไก่ สะโพกไก่
ฟักเขียว
น้้าพริกแกงเขียวหวาน
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
น้้าตาลทราย
ผงปรุงรส
น้้าปลา
กะทิ

46 สตรีและครอบครัว แกงเผ็ดมะเขือเปราะไก่ สะโพกไก่
มะเขือเปราะ
น้้าพริกแกงเขียวหวาน
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
น้้าตาลทราย
ผงปรุงรส
น้้าปลา
กะทิ

47 สตรีและครอบครัว ปลาทูสดต้มย้า ปลาทูสด
มะเขือเทศ
มะขามเปียก
เกลือ
หอมแดง
ข่า
ตะไคร้
ต้นหอม
ผักชี
พริกช้ีฟ้า

48 สตรีและครอบครัว แกงอ่อมผักรวมหมูสามช้ัน มะเขือเปราะ
ใบแมงลัก
ถ่ัวฝักยาว
กะหล้่าปลี
ผักชีลาว
ต้นหอม
หอมแดง
พริก
ตะไคร้



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้าปลา
ผงปรุงรส
ข้าวค่ัว
น้้าปลาร้า
เน้ือหมูสามช้ัน

49 สตรีและครอบครัว แกงสายบัวปลาทูสด สายบัว
ปลาทูน่ึง
น้้าตาลทราย
กะทิ
หอมแดง
พริกไทย
กะปิ
เกลือ
น้้ามะขามเปียก

50 สตรีและครอบครัว แกงยอดมะพร้าวอ่อน-ไก่ สะโพกไก่
เคร่ืองในไก่
น้้าพริกแกงเผ็ด
น้้าตาลป๊ีบ
ผงปรุงรส
พริกช้ีฟ้า
ใบโหระพา
ยอดมะพร้าวอ่อน
เกลือ

51 สตรีและครอบครัว แกงค่ัวสับปะรดหมูสามช้ัน หมูสามช้ัน
สับปะรส
พริกแกงเผ็ด
กะทิ
ใบมะกรูด
พริกแดง
น้้าตาลทราย
เกลือ
ผงปรุงรส

52 สตรีและครอบครัว แกงหัวปลีไก่ เน้ืออกไก่
หัวปลี
ตะไคร้
พริก
กระเทียม
ใบแมงลัก
มะนาว
หอมแดง
ต้นหอม

53 สตรีและครอบครัว แกงหมูเทโพผักบุ้งไทย ผักบุ้ง
หมูสามช้ัน
พริกแกงเผ็ด
กะทิ



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้าตาล
น้้าปลา
น้้ามะขามเปียก
มะกรูด
น้้ามันพืช
ใบมะกรูด

54 สตรีและครอบครัว แกงส้มมะละกอ-ปลาทูสด ปลาทูสด
น้้าพริกแกงส้ม
มะละกอ
น้้าปลา
น้้าตาล
น้้ามะขามเปียก

55 สตรีและครอบครัว แกงป่าผักรวม-ไก่ เน้ือไก่
พริกช้ีฟ้า
กระชาย
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
หน่อไม้ต้ม
มะเขือเปราะ
ข้าวโพดอ่อน
น้้าปลา
น้้าตาลป๊ีป
น้้าพริกแกงเผ็ด

56 สตรีและครอบครัว ต้มย้าปลานิล ปลานิล
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ข่า
หอมแดง
พริก
น้้ามะขามเปียก
น้้าปลา
รากผักชี
ผงปรุงรส
ค่ืนช่าย

57 สตรีและครอบครัว แกงวุ้นเส้น-ไก่ สะโพกไก่
วุ้นเส้น
หอมแดง
ตะไคร้
พริกข้ีหนู
เกลือ
น้้าปลา
ใบมะกรูด
ใบแมงลัก
ต้นหอม



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

58 สตรีและครอบครัว แกงอ่อมกระดูกหมู ซ่ีโครงหมูอ่อน
ใบแมงลัก
ถ่ัวฝักยาว
กะหล้่าปลี
ผักชีลาว
ต้นหอม
หอมแดง
พริก
ตะไคร้
น้้าปลา
ผงปรุงรส
ข้าวค่ัว
น้้าปลาร้า

59 สตรีและครอบครัว ต้มย้าไก่ ไก่สดท้ังตัว
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ข่า
หอมแดง
พริก
น้้ามะขามเปียก
น้้าปลา
รากผักชี
ผงปรุงรส
ค่ืนช่าย

60 สตรีและครอบครัว ไก่ต้มขม้ิน ไก่สดท้ังตัว
ขม้ิน
หอมแดง
ตะไคร้
เกลือ

61 สตรีและครอบครัว ปลาโอต้มส้ม ปลาโอ
รากผักชี
หอมแดง
กะปิ
พริกข้ีหนู
น้้าตาลป๊ีป
น้้าปลา
น้้ามะขามเปียก
ค่ืนช่าย

62 สตรีและครอบครัว ปลาทูต้มส้ม ปลาทูสด
รากผักชี
หอมแดง
กะปิ
พริกข้ีหนู
น้้าตาลป๊ีป
น้้าปลา



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้ามะขามเปียก
ค่ืนช่าย

63 สตรีและครอบครัว ข้าวไข่เจียว ข้าวขาว 45%
ไข่ไก่ เบอร์1
น้้ามันหมู
ผงปรุงรส
ผริกไทยป่น
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1

64 สตรีและครอบครัว ข้าวผัดหมู-ไข่ ข้าวขาว 45%
เน้ือหมูสันใน
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
ไข่ไก่ เบอร์ 1
น้้ามันหมู
ผงปรุงรส
พริกไทยป่น
หัวหอมใหญ่
มะเขือเทศ
แตงกวา
กระเทียมแห้ง
ต้นหอม
มะนาว

65 สตรีและครอบครัว ข้าวไข่ดาว -ซอสพริก ข้าวขาว 45%
ไข่ไก่ เบอร์ 1
น้้ามันหมู
ผงปรุงรส
พริกไทยป่น
ซอสพริก
น้้าปลา
พริกข้ีหนูจินดา
กระเทียมแห้ง

66 สตรีและครอบครัว ก๋วยจ๊ับหมู-หมูยอ กระเทียมแห้ง
ผักชี
กระดูกสันหลัง
เน้ือหมูสามช้ัน
เกลือ
เต้าหู้ทอด
เคร่ืองพะโล้
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
ซอสหอยนางรม
ซีอ๊ิวด้า
เลือดไก่
ไข่ไก่ เบอร์2
แป้งมัน
ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
หมูยอ



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

67 สตรีและครอบครัว เกาเหลาลูกช้ิน-หมู เน้ือหมูสันใน
ลูกช้ินหมู
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
ถ่ัวงอก
ผงปรุงรส
น้้าส้มสายชู
น้้าตาลทรายขาว
น้้าปลาแท้
พริกป่น

68 สตรีและครอบครัว ผัดซีอ๋ิวเส้นใหญ่หมู-ไข่ ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
เน้ือหมูสันใน
ซอสหอยนางรม
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
ผงชูรส
ซีอ๊ิวด้า
น้้าตาลทราย
เกลือป่น
พริกไทยป่น
ไข่ไก่ เบอร์2
ผักคะน้า
กระเทียมแห้ง

69 สตรีและครอบครัว ข้าวมันไก่ ข้าวขาว 45%
เน้ือสะโพกไก่
กระทียมแห้ง
ผักชี
ขิงสดแก่
พริกไทยป่น
เกลือ
น้้าตาลทายขาว
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้ามันถ่ังเหลือง
แตงกวา
เต้าเจ้ียว
พริกข้ีหนูสวน
มะนาว

70 สตรีและครอบครัว ข้าวผัดไส้กรอก ข้าวขาว 45%
ไส้กรอกไก่
ไข่ไก่ เบอร์ 1
น้้ามันหมู
ผงปรุงรส
พริกไทยป่น
ซอสพริก
น้้าปลา
พริกข้ีหนูจินดา



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

กระเทียมแห้ง
71 สตรีและครอบครัว ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็กต้มย้า-หมู เน้ือหมูสันใน

ลูกช้ินหมู
ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก
พริกไทยป่น
กระเทียมแห้ง
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
ถ่ัวงอก
ผงปรุงรส
น้้าส้มสายชู
น้้าตาลทรายขาว
น้้าปลาแท้
พริกป่น

72 สตรีและครอบครัว บะหม่ีเหลืองหมูแดง เน้ือหมูสันใน
ลูกช้ินหมู
บะหม่ีเหลือง
สีผสมอาหาร
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
พริกไทยป่น
กระเทียมแห้ง
ต้นหอม
ผักชี
ถ่ัวงอก
ผงปรุงรส
น้้าส้มสายชู
น้้าตาลทรายขาว
น้้าปลาแท้
พริกป่น

73 สตรีและครอบครัว สุก้ีหมู เน้ือหมูสันใน
ไข่ไก่ เบอร์1
วุ้นเส้น
น้้าจ้ิมสุก้ี
ผักกาด
ผักค่ืนช่าย
ผักบุ้งจีน
กระหล้่าปลีไทย
แครอท
เต้าหู้ไข่
ผงปรุงรส

74 สตรีและครอบครัว กระเพาะปลาน้้าข้น กระเพาะปลา
เน้ืออกไก่
กระดูกซ่ีโครงไก่สด
ไข่นกกระทา
เห็ดหอมสด



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

หน่อไม้สด
ขิงสดแก่
ผักชี
ต้นหอม
พริกไทยป่น
น้้าตาลทราย
เกลือป่น
แป้งมัน
ผงปรุงรส
ซีอ้ิวขาว สูตร 1

75 สตรีและครอบครัว ปีกไก่ทอด ปีกไก่
พริกไทยป่น
เกลือ
ซีอ้ิวขาวสูตร 1 
น้้าจ้ิมไก่
น้้ามันปาล์ม
ผงปรุงรส
แป้งสาลี

76 สตรีและครอบครัว ปลานิลทอด ปลานิล
พริกไทยป่น
เกลือ
ซีอ้ิวขาวสูตร 1 
น้้ามันปาล์ม
ผงปรุงรส
แป้งสาลี

77 สตรีและครอบครัว กระดูกซ่ีโครงทอดกระเทียม ซ่ีโครงหมูอ่อน
พริกไทยเม็ด
รากผักชี
น้้าตาลป๊ีบ
เกลือ
กระเทียมแห้ง
ซีอ้ิวขาวสูตร 1 
น้้ามันปาล์ม
ผงปรุงรส

78 สตรีและครอบครัว ปลาแดดเดียวทอด ปลาซ่อน
น้้ามันปาล์ม

79 สตรีและครอบครัว ทอดมันปลากราย ทอดมันปลากราย (ผสมส้าเร็จ)
น้้ามันปาล์ม

80 สตรีและครอบครัว ไข่เจียวหมูสับ ไข่ไก่ เบอร์ 1
หมูบด
ผงปรุงรส
น้้ามันหอย
ซีอ๊ิวขาว สูตร 1
น้้ามันพืช



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

81 สตรีและครอบครัว น้้าพริกปลาป่น-ผักสด ปลาป่น
พริกแห้ง
หอมแดงแห้ง
กระเทียมแห้ง
มะขามเปียก
กะปิ
น้้าตาลทราย
เกลือ
ผัดสด

82 สตรีและครอบครัว น้้าพริกกะปิ-ผักสด กะปิ
กระเทียมแห้ง
พริกข้ีหนูสวน
มะนาว
น้้าตาลป๊ีบ
ผัดสด

83 สตรีและครอบครัว น้้าพริกอ่อง - ผักสด เน้ือหมูบด
มะเขือเทศ
พริกช้ีฟ้าแห้ง
หอมแดงแห้ง
กระเทียมแห้ง
น้้าตาลป๊ีบ
น้้าปลา
ผงปรุงรส
น้้ามันพืชถ่ัวเหลือง
ซีอ้ิวขาวสูตร 1
ผักสด

84 สตรีและครอบครัว ส้มต้าไทย มะละกอดิบ
พริกข้ีหนูจินดา
มะเขือเทศ
มะนาว
ถ่ัวฝักยาว
มะเขือเปราะ
กุ้งแห้ง
น้้าตาลป๊ีบ
น้้าปลา
มะขามเปียก
ถ่ัวลิสงเม็ดค่ัวสุก

85 สตรีและครอบครัว ต้าแตง-ไข่ต้ม แตงร้าน
พริกข้ีหนูจินดา
มะเขือเทศ
มะนาว
ถ่ัวฝักยาว
มะเขือเปราะ
น้้าตาลป๊ีบ
น้้าปลา



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

มะขามเปียก
ปูเค็ม
น้้าปลาร้า
ผงชูรส
ไข่ต้ม

86 สตรีและครอบครัว ลาบหมูเหนือ -ผักสด เน้ือหมูแดง
หนังหมูท้าลาบ
ตับหมู
ต้นหอม
ผักชี
ใบสะระแหน่
มะนาว
น้้าปลา
น้้ามันหมู
น้้าพริกลาบ
ผงชูรส
กระเทียมสับ
ผักสด (แตงกวา ถ่ัวฝักยาว กระหล้่าปลี)

87 สตรีและครอบครัว ลาบหมูอิสาน เน้ือหมูแดง
หนังหมูท้าลาบ
ข้าวค่ัว
ต้นหอม
ผักชี
ใบสะระแหน่
น้้าปลา
พริกป่น
มะนาว
น้้าตาล
ผงชูรส

88 สตรีและครอบครัว ลาบไก่ อกไก่
ข้าวค่ัว
ต้นหอม
ผักชีฝร่ัง
ใบสะระแหน่
น้้าปลา
พริกป่น
มะนาว
น้้าตาล
ผงชูรส

89 สตรีและครอบครัว ย้ากุนเขียง กุนเขียง
แตงกวา
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
พริกข้ีหนูจินดา
มะนาว



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้าตาล
90 สตรีและครอบครัว ย้าปลากระป๋อง ปลากระป๋อง

ตะไคร้
หอมแดง
กระเทียม
ต้นหอม
ผักชี
น้้าปลา
มะนาว
พริกข้ีหนูจินดา

91 สตรีและครอบครัว ย้าวุ้นเส้น วุ้นเส้น
หมูสับ
ผักค่ืนฉ่าย
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
พริกข้ีหนูจินดา
มะนาว
น้้าตาล

92 สตรีและครอบครัว ย้าไก่ยอ ไก่ยอ
หมูสับ
ผักค่ืนฉ่าย
ต้นหอม
ผักชี
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
พริกข้ีหนูจินดา
มะนาว
น้้าตาล

93 สตรีและครอบครัว ย้าไก่เชียง กุนเชียง
ผักค่ืนฉ่าย
ต้นหอม
ผักชี
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
พริกข้ีหนูจินดา
มะนาว
น้้าตาล

94 สตรีและครอบครัว ย้าไข่ดาว ไข่
ผักค่ืนฉ่าย
ต้นหอม
ผักชี
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
พริกข้ีหนูจินดา
มะนาว



ท่ี ประเภทผู้รับบริหาร รายการเมนูอาหาร แหล่งท่ีมา/อ้างอิง
รายการวัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ท่ีใช้ประกอบ

อาหารในแต่ละเมนู
ประโยชน์ตามหลักโภชนา

น้้าตาล
น้้ามันพืชถ่ัวเหลือง
ผงชูรส

95 สตรีและครอบครัว ย้าไข่เค็ม ไข่เค็ม
ผักค่ืนฉ่าย
ต้นหอม
ผักชี
หอมหัวใหญ่
พริกข้ีหนูจินดา
มะนาว
น้้าตาล

96 สตรีและครอบครัว ถ่ัวเขียวต้มน้้าตาล ถ่ัวเขียว
น้้าตาล

97 สตรีและครอบครัว กล้วยบวชชี กล้วย
กะทิ
น้้าตาล
เกลือ

98 สตรีและครอบครัว ขนมลอดช่องน้้ากะทิ ลอดช่องไทย
กะทิ
เกลือ
น้้าตาล

99 สตรี และครอบครัว น้้ามะตูม มะตูมแห้ง
น้้าตาล

100 สตรีและครอบครัว น้้าล้าไย ล้าไยแห้ง
น้้าตาล

101 สตรีและครอบครัว น้้าเก็กฮวย เก็กฮวยแห้ง
น้้าตาล

102 สตรีและครอบครัว น้้าดอกอัญชัน ดอกอัญชันแห้ง
น้้าตาล



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

๓. กลุ่มเป้ำหมำยผู้สูงอำยุ 
 



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

1 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูเนือ้แดงบด หมายเหต ุ: ปริมาณสารอาหารทีเ่หมาะสมส าหรับผู้สูงอาย ุ 
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ต้นหอม 1,400 - 1,800 Kcal ./วัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักชี ข้าวต้มหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 180 Kcal 

พริกชี้ฟ้าแดง ช่วยใหพ้ลังงานทีดี่ต่อร่างกาย ช่วยฟืน้ฟูร่างกาย
ลดอาการการอ่อนเพลีย โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย  
และยงัมีวิตามินบ ี3 ช่วยบ ารุงผิวหนงัและเล็บใหแ้ข็งแรง

2 ผู้สูงอายุ สุกีไ้ก่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม วุ้นเส้น สุกีไ้กก่บัไข่ มีพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 260.5 Kcal 
ไข่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ อกไกห่ัน่ ช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทานใหแ้กร่่างกาย 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่ไก่ ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ 
3 ผู้สูงอายุ แกงจืดผักกาดขาวหมูบด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กระดูกหมู แกงจืดผักกาดขาวหมูบด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 200 Kcal

ทอดมัน ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักกาดขาวลุ้ย มีเส้นใยอาหารทีสู่ง ช่วยกระตุ้นการเคล่ือนไหวของล าไส้ 
มะละกอสุก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักบุง้จีน ท าใหก้ากอาหารอ่อนนุม่ ขับถ่ายสะดวก ช่วยแกอ้าการทอ้งผูก

ผักค่ืนช่าย ทอดมัน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 219.2 Kcal
น้ าจิ้มสุกี้ อุดมไปด้วยแหล่งอาหารส าคัญ สารต้านอนมุูลอิสระเบต้าแคโรทนี 
แครอท มีประโยชนต่์อสุขภาพ และรักษาหรือปอ้งกนัโรคบางชนดิได้
ทอดมัน มะละกอสุก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 119 Kcal 
แตงกวา มะละกอช่วยใหร้ะบบยอ่ยอาหารท างานดีขึ้น
ต้ังฉ่าย
น้ าส้มสายชู
น้ าตาลปีบ๊
มะระกอสุก
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงรส
เกลือปน่
น้ ามันพืช

4 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เต้าหูแ้ข็ง ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 49.7 Kcal
เต้าหูเ้ค็ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงหัน่ ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักชี โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 
เต้าหูเ้ค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 610 Kcal
ถั่วเหลืองซ่ึงน ามาผลิตเปน็ เต้าหู ้มีเลซิทนิซ่ึงมีผลในการลดไขมัน 
ช่วยส่งเสริมการท างานของระบบประสาททีเ่กีย่วกบัความทรงจ า 
การวิจัยพบว่ามีผลในการปอ้งกนัมะเร็ง และมีผลดีต่อผู้หญิงวัยทอง 
และลดความเส่ียงในการเปน็มะเร็งเต้านม

5 ผู้สูงอายุ ผัดมักกะโรนี หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มักกะโรนี มักกะโรน ีพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 158 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ อกไกบ่ด มีคาร์โบไฮเดรตเปน็แหล่งพลังงาน ใหพ้ลังงานแกร่่างกาย
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกาดหอม ช่วยใหก้จิกรรมการเคล่ือนไหวทางร่างกายเปน็ไปได้ด้วยดี 

มะเขือเทศ เมื่อยอ่ยสลายแล้วจะได้น้ าตาลกลูโคส ซ่ึงเปน็อาหารทีจ่ าเปน็
แครอท ส าหรับสมอง ช่วยใหลู้กมีสมาธิดี 
ซอสมะเขือเทศ

6 ผู้สูงอายุ แกงส้มผักบุง้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ผักบุง้ไทย แกงส้มผักบุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 124.1 Kcal
ไข่เจียว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กุง้ชีแฮ้ขนาดกลาง มีกากใยหรือใยอาหารสูง ช่วยในเร่ืองของการขับถ่าย บ ารุงสายตา
เฉากว๊ย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าพริกแกงส้ม ไข่เจียว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 206 Kcal

ไข่ไก่ ช่วยลดความดันโลหติ ซ่ึงเปน็ปจัจัยเส่ียงต่อโรคหวัใจ
ต้นหอม และโรคอัมพาต ลดความเส่ียงต่อภาวะหวัใจขาดเลือด
น้ าตาลปีบ๊ เฉากว๊ย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 90 Kcal 
มะขามเปยีก ช่วยแกร้้อนในกระหายน้ า ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด
กระเทยีมแหง้
หอมใหญ่
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงรส 
น้ าปลา
น้ าตาลทราย
ผงพะโล้
ซอสมะเขือเทศ
มะขามเปยีก
เฉากว๊ย

7 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ฟักเขียว ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 49.7 Kcal
ฟักต้มเค็ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงหัน่ ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักชี โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

ฟักต้มเค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 90 Kcal
ช่วยขับความร้อนภายในร่างกาย และถอนพิษไข้ต่างๆ

8 ผู้สูงอายุ ข้าวผัดหมู,ไข/่น้ าซุป หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ไข่ไก่ ข้าวผัดหมู  พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 665 Kcal 
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ มะเขือเทศ ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 

แตงกวา
ต้นหอม
ซ่ีโครงไก่

9 ผู้สูงอายุ ต้มมะระซ่ีโครงหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม แตงโม มะระซ่ีโครงหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 90 Kcal 
ผัดกระเพราไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ มะระจีน ช่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค เสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ข็งแรง
แตงโม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ีโครงหมู ผัดกระเพราไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 440 Kcal 

อกไกห่ัน่ ใบกะเพรา แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ขับลม มีสารต้านอนมุูลอิสระ 
ถั่วฝักยาว พริก ความเผ็ดจากสารแคปไซซินในพริกมีคุณสมบติัต้านอนมุูลอิสระ
พริกชี้ฟ้าแดง แตงโม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 15 Kcal 
พริกขี้หนสูด ปอ้งกนัการสะสมของไขมันเส้นเลือด ควบคุมระดับความดันโลหติ
ใบกระเพรา
ต้ังฉ่าย
พริกไทยปน่
ผงพะโล้
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงรส
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช 
น้ าตาลปีบ๊
เกลือ
น้ าปลา 
น้ ามันหอย
ผงพะโล้

10 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กะหล่ าปลี ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 49.7 Kcal
ผัดกะหล่ าปลีใส่ไข่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ แครอท ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่ไก่ โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 
ผัดกะหล่ าปลีใส่ไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 230 Kcal
ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน สริมสร้างภมูิคุ้มกนัของร่างกาย

11 ผู้สูงอายุ เส้นหมี่ราดหนา้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เส้นหมี่ เส้นหมี่ราดหนา้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 515 Kcal
ถั่วเขียวต้มน้ าตาล ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงหัน่ มีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเนือ้เยือ่ใหชุ้่มชื้น

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักคะนา้ (ยอดคะนา้) และท าใหร้ะบบภมูิคุ้มกนัโรคมีความแข็งแรงสมบรูณ์
กะหล่ าปลี ถั่วเขียวต้มน้ าตาล  พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 160 Kcal
พริกชี้ฟ้า มีโพแทสเซียมช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้ ในร่างกายใหแ้ข็งแรง
ถั่วเขียว

12 ผู้สูงอายุ ต้มแซ่บหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ซ่ีโครงหมู ต้มแซ่บหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 115 Kcal
ผัดบวบใส่ไข่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เหด็นางฟ้า มีโปรตีน และพลังงาน จากเนือ้หมู 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มะเขือเทศ ส่วนผักชีฝร่ัง มีคุณค่าทางโภชนาการ คือ มีเส้นใย 
ข่าสด แคลเซียม เหล็ก โพแทสเซียม ไอโอดีน วิตามินเอ 
ตะไคร้ วิตามินบ ี1 วิตามินบ ี2 วิตามินซี ไนอาซิน 
ใบมะกดู มีสารคลอโรฟิลล์สูง มีน้ ามันหอมระเหยหลายชนดิ
มะนาว ผัดบวบใส่ไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 210 Kcal
พริกขี้หนสูด เปน็ผักทีม่ีฤทธิ์เยน็ ช่วยคลายความร้อนดี
ผักชีฝร่ัง มีคุณค่าทางพืชสมุนไพรสูง มีไฟเบอร์สูง (เส้นใยอาหาร)
บวบเหล่ียม ช่วยระบบขับถ่าย มีฟอสฟอรัสในปริมาณสูง
กระเทยีมแหง้ มีธาตุเหล็กช่วยสร้างเม็ดเลือด ช่วยเสริมสร้างฟันและกระดูกได้ดี
หอมใหญ่
พริกไทยปน่
แปง้มัน
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช
น้ าปลา
เต้าเจี้ยว
ซอสปรุงรส



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง
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ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

เกลือปน่
ซอสหอย
มะขามเปยีก

13 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม อกไกห่ัน่ ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 49.7 Kcal
ผัดขิงไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ขิงอ่อนซอย ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เหด็หหูนู โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 
พริกชี้ฟ้าแดง ผัดขิงไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 275 Kcal
ต้นหอม ช่วยกระตุ้นระบบยอ่ยอาหาร ขับลม แกท้อ้งอืด จุกเสียด แนน่เฟ้อ 

คล่ืนไส้อาเจียน แกห้อบไอ ขับเสมหะ แกบ้ดิ
14 ผู้สูงอายุ กว๋ยเต๋ียวหลอด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กว๋ยเต๋ียวเส้นใหญ่ (กว๋ยเต๋ียวหลอด) เส้นกว๋ยเต๋ียวหลอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 225 Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงหัน่ มีคาร์โบไฮเดรตใหพ้ลังงานแกร่่างกาย เปน็อาหารทีเ่หมาะส าหรับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เต้าหูแ้ข็ง ผู้ทีต้่องระวังหรือจ ากดัในเร่ืองพลังงานและไขมัน

กุง้แหง้ขนาดกลาง
ผัดกาดหวานหัน่ฝอย
ถั่วงอก
ผักชี

15 ผู้สูงอายุ แกงปา่ปลาขูด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กล้วยน้ าว้าสุก แกงปา่ปลาขูด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
ไข่ตุ๋น ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาทะเลขูด ช่วยไล่ลม ขับเหง่ือ ท าใหเ้ลือดลมหมุนเวียนดี จัดอยูใ่นประเภทแกง
กล้วยน้ าว้าสุก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าพริกแกงเผ็ด ทีไ่ม่มีกะท ิจึงเปน็อาหารทีม่ีไขมันต่ า แต่มีใยอาหารสูง 

มะเขือเจ้าพระยา โดยเฉพาะจากมะเขือพวง มะเขือเปราะ ใบกะเพรา กระชาย 
ถั่วฝักยาว และมีเคร่ืองเทศสมุนไพรเปน็ส่วนประกอบหลายชนดิ
กระชายซอย ไข่ตุ๋น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 75 Kcal
ใบกระเพรา เปน็อาหารคลีน มีสารอาหารทีค่รบถ้วน ใหป้ระโยชนต่์อร่างกาย 
ไข่ไก่ เมนนูีม้ีทัง้ไข่ ผัก และ เนือ้สัตว์ อุดมไปด้วยวิตามินและโปรตีน 
น้ าส้มสายชู โปรตีนมีส่วนช่วยในการเจริญเติบโตและช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ
น้ ามันพืช ผักทีเ่ราได้ใส่ไปด้วยช่วยใหร่้างกายมีภมูิคุ้มกนั 
ซีอิ้วขาว กล้วยน้ าว้าสุก ช่วยปอ้งกนัการเกดิโรคมะเร็งล าไส้ 
ซอสปรุงรส และบรรเทาโรคกระเพราะอาหาร
น้ าปลา
น้ าตาลปีบ๊
น้ ามันหอย
เต้าเจี้ยว
น้ าตาลทราย
เกลือปน่

16 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มไก่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม อกไกห่ัน่ ตัวข้าวต้มหรือน้ าข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ขิงอ่อนซอย เปน็ตัวช่วยบรรเทาอาการทอ้งเสีย และทอ้งร่วง 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม น้ าข้าวต้ม ช่วยบรรเทาอาการทอ้งเสียได้ดี

ผัดชี ช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดของโรคทางเดินอาหารอื่น ๆ
พริกชี้ฟ้าแดง

17 ผู้สูงอายุ เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กว๋ยเต๋ียวเส้นใหญ่ เส้นใหญ่ผัดซีอิ๊ว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 520 Kcal
ขนมรวมมิตร ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงหัน่ เมนทูีใ่หคุ้ณค่าทางโภชนาการครบถ้วน มีผักคะนา้ทีช่่วยเสริมสร้าง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักคะนา้ (ยอดคะนา้) กระดูกและฟันใหแ้ข็งแรง ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง 
กะหล่ าปลี ปอ้งกนัโรคกระดูกพรุนได้ มีเส้นใยอาหารสูง 
ไข่ไก่ และสามารถปอ้งกนัปญัหาทอ้งผูกและช่วยปอ้งกนัโรคมะเร็งต่างๆ 
รวมมิตร

18 ผู้สูงอายุ ต้มฟักซ่ีโครงหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ฟักเขียว ต้มฟักซ่ีโครงหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 90 Kcal
ผัดคะนา้ปลาเค็ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ซ่ีโครงหมู ฟัก ช่วยขับความร้อนภายในร่างกาย และถอนพิษไข้ต่างๆ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท ผัดคะนา้ปลาเค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 200 Kcal
ปลาอินทรียเ์ค็ม คะนา้ มีสารต่อต้านอนมุูลอิสระ จึงช่วยชะลอความเส่ือมของเซลล์
น้ าส้มสายชู ในร่างกายได้ และช่วยบ ารุงสายตา
กระเทยีมแหง้
เกลือปน่
ซีอิ้วขาว
ซีอิ้วด า
ต้ังฉ่าย
น้ ามันพืช
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส
น้ าปลา 
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ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

น้ าส้มสายชู
19 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ผักกวางตุ้งไต้หวัน ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 49.7 Kcal

ผัดผักกวางตุ้ง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ลูกชิ้นปลาทอ่นยาว ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 

ผัดผักกวางตุ้ง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 210 Kcal
ช่วยปอ้งกนัโรคกระดูกพรุน
ช่วยลดความเส่ียงของการเกดิโรคหลอดเลือดหวัใจตีบ

20 ผู้สูงอายุ ข้าวผัดกนุเชียง/น้ าซุป หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กนุเชียงอยา่งดี ข้าวผัดกนุเชียง/น้ าซุป พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 590 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่ไก่ มีสารอาหารครบ 5 หมู่ มีคุณค่าทางอาหารทีร่่างกายต้องการ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม ได้แกโ่ปรตีนจากเนือ้สัตว์ และวิตามินจากผัก  

แตงกวา เช่น มะเขือเทศ ผักคะนา้ ทีผั่ดด้วยน้ ามันพืช 
ฟักเขียว อาหารจะเต็มไปด้วยสารอาหารทีค่รบถ้วน
ซ่ีโครงไก่

21 ผู้สูงอายุ แกงจืดผักกาดดอง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กล้วยน้ าว้าสุก แกงจืดผักกาดดอง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 90 Kcal
ผัดพริกขิงไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กะทกิล่อง ช่วยลดความดันโลหติสูง ลดน้ าหนกั บรรเทาอาการทอ้งผูก
กล้วยบวชชี กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกาดดอง แกไ้อและเสมหะ ปอ้งกนัโรคมะเร็งล าไส้ ปอ้งกนักระดูกและฟัน

ซ่ีโครงหมู ผัดพริกขิงไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 245 Kcal
อกไกห่ัน่ ช่วยกระตุ้นระบบยอ่ยอาหาร ขับลม แกท้อ้งอืด จุกเสียด แนน่เฟ้อ 
ถั่วฝักยาว คล่ืนไส้อาเจียน แกห้อบไอ ขับเสมหะ แกบ้ดิ
น้ าพริกแกงเผ็ด กล้วยบวชชี พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 230  Kcal
หอมแหง้ ช่วยบรรเทาอาการทอ้งผูก
กระเทยีมแหง้
หอมใหญ่
น้ าปลา
น้ ามัน
ซอสหอย
ซีอิ้วขาว
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส
น้ าตาลปีบ๊
เกลือปน่
กะทกิล่อง
แกว้มังกร
อกไกห่ัน่
มันฝร่ัง
มะเขือเทศ
ผักค่ืนช่าย
ปลาทะเลขูดเนือ้
น้ าพริกแกงเผ็ด
กระชายซอย
ใบกะเพราะ
เต้าเจี้ยวด า
น้ าตาลปีบ๊
หอมใหญ่
มะขามเปยีก
น้ าปลา
น้ ามันพืช
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงรส
เกลือ

22 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูเนือ้แดง(บด) ข้าวต้มหมู  พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 665 Kcal 
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ต้ังฉ่าย ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักค่ืนฉ่าย โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 

ขิงฝอย ช่วยบ ารุงผิวหนงัและเล็บใหแ้ข็งแรง
23 ผู้สูงอายุ กว๋ยเต๋ียวเยน็ตาโฟ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เส้นใหญ่ กว๋ยเต๋ียวเยน็ตาโฟ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 320 Kcal  

มันนึง่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักบุง้จีน ช่วยยบัยัง้การดูดซึมของคอเลสเตอรอลผ่านหนงัล าไส้ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เต้าหูเ้หลืองแผ่น และบ ารุงกระดูกและฟัน

ลูกชิ้นปลา(ปลาแทง่) มันเทศ อุดมไปด้วยแหล่งอาหารส าคัญ
ลูกชิ้นกุง้ เช่น คาร์โบไฮเดรต เส้นใยอาหาร วิตามิน เอ 
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เลือดหมู วิตามิน ซี แคลเซียม โพแทสเซียม 
เนือ้หมูไม่ต้องหัน่ และสารต้านอนมุูลอิสระเบต้าแคโรทนี
ซอสเยน็ตาโฟ
มันเทศ

24 ผู้สูงอายุ แกงมะระ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะละสด แกงมะระ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 90 Kcal   
ไข่ตุ๋น ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ พริกแกงเผ็ด ช่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรคและช่วยปกปอ้งเซลล์

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะทสิ าเร็จรูป จากการท าลายของสารกอ่มะเร็งต่าง ๆ
หมูเนือ้แดงหัน่ ไข่ตุ๋น เปน็อาหารคลีน มีสารอาหารทีค่รบถ้วน
ไข่ไก่ ใหป้ระโยชนต่์อร่างกาย  เปน็เมนทูีอุ่ดมไปด้วย 
มะเขือเทศใหญ่

25 ผู้สูงอายุ ต้มเลือดหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เลือดหมู เลือดหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal   
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ตับหมู  (หัน่) อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และโปรตีน ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทาน 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้หมูบด ปอ้งกนัอาการอ่อนเพลีย และปอ้งกนัภาวะโลหติ

ผักกาดหอม
26 ผู้สูงอายุ แกงแพนงหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม พริกแกงแพนง แกงแพนงหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 273.9 Kcal   

ไข่ต้ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง (หัน่) มีโปรตีนสูง ไขมันพอประมาณจากกะท ิซ่ึงเปน็ไขมันคุณภาพดี   
กล้วย กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะทสิ าเร็จรูป ไข่ต้ม บ ารุงเล็บและเส้นผม มีสารต้านอนมุูลอิสระ 

มะเขือพวง เด็ดขั้ว มีวิตามินดี ธาตุเหล็ก สังกะสี และก ามะถันในปริมาณมาก  
ไข่ไก่ กล้วย สารอาหารครบถ้วน ทัง้คาร์โบไฮเดรต เกลือแร่
กล้วยน้ าว้า แคลเซียม แมกนเีซียม ฟอสฟอรัส และเหล็ก

27 ผู้สูงอายุ ต้มจืดวุ้นเส้น หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม วุ้นเส้นสด ต้มจืดวุ้นเส้น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค  90 Kcal    
ผัดกระเพราหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง บด มีกรดอะมิโน ทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และมีสารอาหารหลายชนดิ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักค่ืนฉ่าย ผัดกระเพราะหมู บ ารุงธาตุไฟ ขับลม แกป้วดทอ้ง 
หมูเนือ้แดง บด แกจุ้กเสียดแกค้ล่ืนเหยีนอาเจียน มีเบต้า - แคโรทนี
ถั่วฝักยาว  และวิตามินซี 
ใบกระเพรา
พริกขี้หนู

28 ผู้สูงอายุ ผัดกะหล่ าปลีใส่ไข่ใส่หมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูเนือ้แดง(บด) ผัดกะหล่ าปลีใส่ไข่ใส่หมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 230 Kcal
ย าไข่เค็ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่เค็ม บ ารุงกระดูก และฟัน เพราะกะหล่ าปลีมีแคลเซียม และฟอสฟอรัส

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดง(บด) เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของร่างกาย ปอ้งกนัหวัด
กะหล่ าปลี
ไข่ไก่

29 ผู้สูงอายุ แกงเทโพ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม พริกแกงเผ็ด แกงเทโพ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 790.8 Kcal 
ไข่ต้ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักบุง้ไทย กะทใิหพ้ลังงานความอบอุ่นแต่ร่างกาย แต่ไขมันในกะท ิ
มะละกอสุก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดงหัน่ เปน็ไขมันที ่มีประโยชนม์าก ช่วยละลายวิตามินเอ 

กะทสิ าเร็จรูป ไข่ต้ม บ ารุงเล็บและเส้นผม มีสารต้านอนมุูลอิสระ 
ไข่ไก่ วิตามินดี ธาตุเหล็ก สังกะสี และก ามะถันในปริมาณมาก 
มะละกอสุก มะละกอสุก มีวิตามินซี ธาตุแคลเซียม ธาตุฟอสฟอรัส 

30 ผู้สูงอายุ เต้าเจี้ยวหลน หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เต้าเจี้ยวขาว ต้มจืดผักกาดขาวหมูบด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 233  Kcal 
ต้มจืดผักกาดขาวหมูบด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง(บด) ไข่เค็ม เกลือ เปน็สารส่ือประสาท  
ผักสด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พริกขี้ฟ้า  ร่างกาย ต้องการ เกลือในปริมาณทีเ่หมาะสม

ไข่ไก่
กะทสิ าเร็จรูป
มะขามเปยีก
ผักกาดขาว

31 ผู้สูงอายุ โจ๊กหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูเนือ้แดง(บด) โจ๊กหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 160 Kcal
ไข่ลวก ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ขิงฝอย หมูสับ -ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ  ไข่ลวก ยอ่ยง่ายแต่ท าใหอ้ิ่มทน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม เนือ้หมูคลุกกระเทยีมสับ กจ็ะช่วยต้านสารกอ่มะเร็งได้
ไข่ไก่ ข้าวสาลี -ช่วยใหร้ะบบขับถ่ายท างานดี ท าใหร่้างกายเยน็

32 ผู้สูงอายุ กระเพาะปลา หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กระเพาะปลา กระเพาะปลา พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 150 Kcal
มันนึง่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ แปง้มัน ใช้บ ารุงเลือด หา้มเลือด บ ารุงไตใหแ้ข็งแรงขึ้น เสริมสร้างกล้ามเนือ้ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หนอ่ไม้ต้ม เพิม่พูนก าลังวังชา บ ารุงผิวพรรณใหเ้นยีนกระชับเปล่งปล่ัง
เลือดหมู
เนือ้อกไกไ่ม่ต้องหัน่
ไข่ไก่
มันเทศ

33 ผู้สูงอายุ ต้มกะทสิายบวั หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม สายบวั ผัดกะหล่ าปลีใส่ไข่ใส่หมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 230 Kcal
ผัดกระหล่ าปลีใส่หมูบด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาทนูึง่แข่งละ3ตัว เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของร่างกาย ปอ้งกนัหวัด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะทสิ าเร็จรูป ต้มกะทสิายบวั สายบวัสายเปน็พืชทีม่ีเส้นใยอยูม่าก   



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

กระหล่ าปลี การรับประทานสายบวัทีม่ีกากใยอยูม่ากท าใหร้ะบบขับถ่าย
หมูเนือ้แดง(บด) เปน็ไปอยา่งปกติ                          

34 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มไก่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เนือ้ไก่(บด) ข้าวต้มไก ่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 265 Kcal 
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ต้ังฉ่าย ลดอาการการอ่อนเพลีย มีคาร์โบเฮเดรต 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักค่ืนฉ่าย โปรตีนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย และยงัมีวิตามินบ ี3 

ขิงฝอย ช่วยบ ารุงผิวหนงัและเล็บใหแ้ข็งแรง
35 ผู้สูงอายุ ราดหนา้หมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เส้นใหญ่ ราดหนา้หมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 405 Kcal

ขนมเต้าส่วน ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ คะนา้ มีสรรพคุณช่วยลดความเส่ียงต่อการเกดิมะเร็งทีม่ะเร็งล าไส้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท กระเพาะอาหาร มะเร็งปอด และมะเร็งกระเพาะปสัสาวะ 

หมูเนือ้แดง หัน่ มีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเนือ้เยือ่ใหชุ้่มชื้น 
พริกชี้ฟ้า และท าใหร้ะบบภมูิคุ้มกนัโรคมีความแข็งแรงสมบรูณ์          
แปง้มัน ขนมเต้าส่วน โปรตีน ถั่วเหลืองมีโปรตีนสูง 
น้ าส้มสายชู มีคุณภาพสมบรูณ์ เมื่อเทยีบกบัอาหารชนดิอื่น 
เมล็ดเต้าส่วน ประกอบด้วยกรดอะมิโนทีจ่ าเปน็ต่อร่างกายครบถ้วน 
แปง้มัน ร่างกายสามารถยอ่ย และดูดซับโปรตีนไปใช้ประโยชน์
กะทสิ าเร็จรูป ได้อยา่งเต็มที่

36 ผู้สูงอายุ ผัดมะเขือยาวใส่หมูใส่พริก หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะเขือยาว มะเขือยาวใส่หมูใส่พริก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 210 Kcal
ต้มจืดมะละใส่หมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง(บด) จึงเชื่อว่ามะเขือยาวอาจช่วยรักษาปอ้งกนัโรคบางชนดิได้ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พริกขี้หนู ต้มจืดมะระใส่หมู คุณสมบติัในการการบ าบดัและรักษา
มะละสด โรคเบาหวานระยะเร่ิมต้นด้วยสารอาหารในมะระ 
หมูเนือ้แดง(บด) สามารถบรรเทาอาการเจ็บปว่ยทีเ่กดิจากโรคเบาหวานได้

37 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มปลากระพง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลากะพงแช่แข็ง ข้าวต้มปลากระพง พลังงานต่อหนึ่งหน่วยบริโภค 120 Kcal

น้ าขิงมะนาว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กระดูกหมูน้ าซุป ป้องกนัโรคความจ าเส่ือมต้านการซึมเศร้า 
แกงส้มมะละกอ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พริกแกงส้ม น้ าขิงมะนาว ด้านโควดิ 19 เสริมสร้างภูมิคุ้มกนัโรค
ปลาดุกเค็ม ปลาทับทิมสด ต้านโควดิชะลอความเส่ือมของเซลล์
ถั่วเขียวต้มน้ าตาล กระชายหัว แกงส้มมะละกอ ช่วยการขับถ่ายให้ดีขึ้น 
ต้มฟักหมูมะนาวดอง หอมแดงแห้ง มีสารต้านอนุมูลอิสระ

มะละกอดิบ ปลาดุกเค็ม เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง
มะขามเปียก ถั่วเขียวต้มน้ าตาล เสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรงป้องกนัโรค
น้ าตาลปี๊บ กระดูกพรุน ช่วยลดระดับน้ าตาลในเลือด
ปลาดุกเค็ม ต้มฟักหมูมะนาวดอง มีแคลอร่ีต่ าเผาผลาญได้ดีช่วยคุมน้ าหนัก
น้ ามันปาล์ม
ไกบ่ด (ไม่ติดมัน)
ถั่วเขียว
น้ าตาลทราย
ฟักเขียว
หมูบด
มะนาวดอง
ซีอิ้วขาว
ผงปรุงรส

38 ผู้สูงอายุ ผัดกระหล่ าปลีใส่ไข่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กะหล่ าปลี ผัดกะหล่ าปลีใส่ไข่ใส่หมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 230 Kcal
ย ารวมมิตร ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่ไก่ บ ารุงกระดูก และฟัน เพราะกะหล่ าปลีมีแคลเซียม และฟอสฟอรัส
ต้มจืดผักกาดขาว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ ามันหอย เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของร่างกาย ปอ้งกนัหวัด และโรคมะเร็ง
แตงโม ซอสปรุงรส ย ารวมมิตร เสริมภมูิคุ้มกนัโรค 
ต้มมะระเกีย้มฉ่ายหมู หมูยอ (อุบล)ทอ่นยาว และลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด

ไส้กรอก CP ต้มจืดผักกาดขาว มีแคลอร่ีต่ าเผาผลาญได้ดี
ลูกชิ้นหมูสาหร่าย ช่วยควบคุมน้ าหนกั
หอมใหญ่ แตงโม ช่วยลดความเส่ียงโรคมะเร็งและโรคหวัใจ
มะเขือเทศ ลดปริมาณไขมันในเส้นเลือด
แครอท ต้มมะระเกีย้มฉ่ายหมู ช่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค ,
ผักชี ช่วยเจริญอาหาร,ช่วยเสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง
ค่ึนฉ่าย
ต้นหอม
พริกขี้หนสูดแดง
มะนาว
กระเทยีมแกะ
หมูบด
ผักกาดขาว
แตงโม



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

มะระจีน
เกีย้มฉ่าย

39 ผู้สูงอายุ ต้มจืดเลือดหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูบด เลือดหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal   
น้ าขิงต้มมะนาว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เลือดหมู ช่วยระบบขับถ่าย และช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทาน 
กว๋ยจั๊บน้ าข้น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกาดหอม ปอ้งกนัอาการอ่อนเพลีย ปอ้งกนัภาวะโลหติ
กล้วยน้ าว้า น้ าส้มสายชู อสร. ปอ้งกนัโรคโลหดิจาง โรคความจ าเส่ือม 
ต้มข่าไก่ หมูสามชั้นหัน่ น้ าขิงต้มมะนาว  ด้านโควิด 19 เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค

กระดูกหมูน้ าซุ๊ป ต้านโควิดชะลอความเส่ือมของเซลล์
หมูเนือ้แดง (ไม่หัน่) กว๋ยจั๊บน้ าข้น ช่วยบ ารุงสมอง เส้นประสาทและหวัใจ 
เต้าหูแ้ผ่นขาว เสริมแคลเซ่ียมปอ้งกนักระดูกพรุน
เคร่ืองพะโล้ กล้วยน้ าว้า ช่วยลดน้ าหนกั,รักษาโรคโลหติจาง,
ไข่เปด็ ช่วยใหน้อนหลับ,บรรเทาโรคริดสีดวงทวาร
เส้นกว๋ยจั๊บ ต้มข่าไก ่ช่วยเจริญอาหารบ ารุงธาตุ 
ผักชีฝร่ัง ช่วยการไหลเวียนของเลือด
น้ าตาลทรายกรวด
กล้วยน้ าว้า
ไกส่ดตัว
เหด็ฟาง
มะเขือเทศ
มะนาว
ข่าสด
ตะไคร้
หอมแดงแหง้
ผงปรุงรส
เลือดหมู
ตับหมู
น้ าตาลปีบ๊
กระเทยีมดอง

40 ผู้สูงอายุ ผัดขิงหมูเต้าเจี้ยว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูบด ผัดขิงหมูเต้าเจี้ยว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 275 Kcal 
ผัดกระเพราหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ขิงซอย กระตุ้นระบบการยอ่ยอาหาร แกว้ิงเวียนศรีษะ
ไข่ดาว กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เต้าเจี้ยวน้ า ผัดกระเพราหมู ช่วยเร่งระบบการยอ่ยอาหารบ ารุงธาตุ
กล้วยไข่ หมูบด ไข่ดาว ช่วยด้านอนมุูลอิสระ เพิม่คอเลสเตอรอลชนดิดี
ต้มย ากุง้น้ าข้น ถั่วฝักยาว กล้วยไข่ รักษาอาการทอ้งผูก ช่วยฟืน้ฟูร่างกาย 

ใบกระเพรา ปอ้งกนัความดันโลหติสูง
พริกหยวก ต้มย ากุง้น้ าข้น เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัโรค
พริกขี้หนสูดแดง ปรับสมดุลการไหลเวียนของเลือด เผาผลาญได้ดี
ไข่ไก่
กล้วยไข่
กงุสดแกะเปลือก
ข่าสด
ตะไคร้
มะเขือเทศ
หอมแดงแหง้
เหด็ฟาง
ผักชีฝร่ัง
มะนาว
น้ ามันปาล์ม

41 ผู้สูงอายุ กนุเชียงทอด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม โคนปกีไก่ กนุเชียงทอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 190 Kcal
นอ่งไกตุ๋่นยาจีน ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เคร่ืองตุ๋นยาจีน ใหพ้ลังงานดีเหมาะสมกบัร่างกาย
ผัดมะเขือยาวหมู กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มะเขือยาว นอ่งไกตุ๋่นยาจีน บ ารุงร่างกายใหแ้ข็งแรง
ข้าวเหนยีวเปยีกลูกชิด เต้าเจี้ยวน้ า ผัดมะเขือยาวหมู ช่วยต่อต้านอนมุูลอิสระ 
แกงจืดหวัผักกาดสด พริกชีฟ้าแดง ช่วยรักษาหลอดเลือดและหวัใจใหเ้ปน็ปกติบ ารุงกระดูก

ใบโหระพา ข้าวเหนยีวเปยีกลูกชิด ช่วยการท างานของระบบขับถ่าย 
ข้าวเหนยีวขาว ช่วยลดความเส่ียงของโรคหลายชนดิ
หวัผักกาดสด แกงจืดหวัผักกาดสด มีแคลอร่ีต่ าเผาผลาญได้ดี
หมูบด ช่วยควบคุมน้ าหนกั
ผักชี
ต้นหอม
ค่ึนฉ่าย



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

ซีอิ้วขาว
ผงชูรส
ขิงแก่
มะนาว

42 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุง้ทรงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กุง้สดแกะเปลือก ข้าวต้มกุง้ทรงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal 
แกงเขียวหวานหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กระดูกหมูน้ าซุ๊ป ลดภาวะกระดูกเส่ือมเสริมมวล กระดูกไม่เปราะง่าย
ผัดผักรวมมิตรไก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้ังฉ่าย แกงเขียวหวานหมู ช่วยระบบการยอ่ยอาหาร 
รวมมิตรน้ าเชื่อม กระเทยีมแกะ ช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลจากการอักเสบ
ต้มจืดไข่น้ า น้ าส้ม อสร. ผัดผักรวมมิตรไก ่บ ารุงร่างการ ช่วยระบบการขับถ่าย

พริกแกงเขียวหวาน รวมมิตรน้ าเชื่อม ช่วยเจริญอาหาร
หมูเนือ้แดงหัน่ ต้มจืดไข่น้ า มีแคลอร่ีต่ า เผาผลาญได้ดี ช่วยควบคุมน้ าหนกั
กะทสิ าเร็จรูป
มะเขือเปราะ
ใบโหระพา
น้ าตาลปีบ๊
แครอท
พริกชี้ฟ้าแดง
พริกขี้หนสูด
อกไกห่ัน่
ดอกกะหล่ า
หมูบด
ไข่ไก่
หอมใหญ่
มะเขือเทศ
ผงปรุงรส
ซีอิ้วขาว
กระหล่ าปลี

43 ผู้สูงอายุ ย าไข่เค็ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ไข่เค็ม ย าไข่เค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 105 Kcal 
ไมโล ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หอมแดงแหง้  เสริมภมูิคุ้มกนัโรค ลดระดับคอเรสเตอรอลในเลือด
ปลาร้าลอยปลาดุก,ผักสด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มะนาว ไมโล บ ารุงร่างกาย
ต้มจืดวุ้นเส้นเส้น ปลาร้า ปลาร้าลอยปลาดุก-ผักสด เสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง
ถั่วด าต้มกะทิ ปลาดุกหัน่ (เฉพาะเนือ้ปลา) ต้มจืดวุ้นเส้นเส้น มีแคลอร่ีต่ าเผาผลาญได้ดี 
แกงมัสหมั่นหมู ผักกาดขาว ควบคุมน้ าหนกั

หมูบด ถั่วด าต้มกะท ิช่วยล้างพิษในร่างกายปรับสมดุล
ต้นหอม ระบบทางเดินอาหาร
ผักชี แกงมัสหมั่นหมู ใหพ้ลังงานสูงมีใยอาหาร
ค่ึนฉ่าย ช่วยระบบการยอ่ยอาหาร
หมูเนือ้แดงหัน่เต๋าเล็ก
สับปะรดแกง
มันฝร่ัง
พริกแกงมัสหมั่น
กะทสิ าเร็จรูป
ถั่วลิสงค่ัวลาะเปลือก (ไร่ทพิย)์
น้ าตาลปีบ๊
มะขามเปยีก
ซอสปรุงรส
พริกขี้หนแูหง้เด็ดค่ัว

44 ผู้สูงอายุ แกงจืดเต้าหู้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เต้าหูไ้ข่ แกงจืดเต้าหู ้พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 110 Kcal 
น้ าพริกกะป,ิผักจิ้ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงบด ได้รับโปรตีนจากเต้าหู ้มีสารอาหาร 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท และเกลือแร่จากผักช่วยระบบการยอ่ยอาหาร และระบบขับถ่าย 
หอมหวัใหญ่ น้ าพริกมีเกลือแร่ทีจ่ าเปน็กระตุ้นความอยากอาหาร
ต้นหอม เหมาะส าหรับผู้สูงอายุ
ต้นค่ืนช่าย
กระเทยีมเจียว
พริกขี้หนสูวน
กะปอิยา่งดี
กุง้แหง้ตัวใหญ่
มะนาวแปน้ผลใหญ่
มะเขือพวง



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

น้ าตาลปีบ๊
ผักกรูด
มะเขือเปราะ
น้ าปลา
ซีอิ๋วขาว

45 ผู้สูงอายุ ต้มย าไก่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เนือ้อกไกห่ัน่ส าเร็จ ต้มย าไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal 
ผัดผัก4สหาย ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เหด็นางฟ้า มีสารอาหารทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย มีผักช่วยระบบการดูดซึม

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข่าอ่อน และยอ่ยอาหาร มีสมุนไพร จากข่า ตะไคร้ 
ตะไคร้ ช่วยเพิม่ความอยากอาหาร
ใบมะกรูด
ผักชี
พริกขี้หนสูวน
มะนาวแปน้ผลใหญ่
หวักระเทยีมแหง้
ดอกหอม
บล็อคโคร่ี
แครอท
ข้าวโพดอ่อน
น้ ามันถั่วเหลือง
น้ าตาลทราย
ซอสปรุงรส

46 ผู้สูงอายุ ต้มจืดเลือดหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เลือดหมู ต้มจืดเลือดหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 180 Kcal  
ผัดพริกหมูใส่ผักบุง้ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงบด การช่วยระบบไหลเวียนโลหติ ปอ้งกนัโลหติจาง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกาดหอม และอาการอ่อนเพลีย ท าใหร้ะบบต่าง ๆ ในร่างกาย
ตับหมู ท างานได้อยา่งสมดุล กระปร้ีกระเปร่า
ต้นหอม ผัก ช่วยเพิม่วิตามิน และเกลือแร่  
ต้นค่ืนช่าย ผักบุง้ และผลไม้ ช่วยเพิม่ความสดชื่น
กระเทยีมเจียว ความแข็งแรงของกล้ามเนือ้ ช่วยใหร่้างกายไม่อ่อนเพลีย
น้ าพริกแกงเผ็ด
หมูสามชั้น
ผักบุง้ไทย
ใบมะกรูด
น้ าตาลปีบ๊
น้ ามันถั่วเหลือง
น้ าปลา

47 ผู้สูงอายุ แกงส้มผักรวม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม น้ าพริกแกงส้ม แกงส้มผักรวม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 124 Kcal
ไข่เจียวทรงเคร่ือง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ มะขามเปยีกแกะเม็ด ช่วยในเร่ืองของการขับถ่าย มีวิตามินและแร่ธาตุ
กล้วยน้ าหว้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าตาลปีบ๊ ไข่เจียวทรงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 684 Kcal

ปลาข้างเหลืองแหล่ ไข่ เปน็แหล่งโปรตีนทีดี่ ไข่แดง มีวิตามิน
หวัผักกาดขาว(หวัไชเทา้) และมีแร่ธาตุต่าง ๆ ทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย
กะหล่ าดอก กล้วยน้ าหว้า พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 148 Kcal
ผักกวางตุ้ง กล้วยมีเบต้าเคโรทนี ใหพ้ลังงาน อุดมด้วยน้ าตาลธรรมชาติ
ไข่ไก่ มีเส้นใยและกากอาหาร
มะเขือเทศผลใหญ่
ต้นหอม
กล้วยน้ าหว้า
น้ ามันถั่วเหลือง
ซอสปรุงรส

48 ผู้สูงอายุ ต้มจืดมะระ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะระจีน ต้มจืดมะระ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 62 Kcal

แกงปา่ไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดงบด ช่วยใหเ้จริญอาหาร 
ขนมหม้อแกง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น าพริกแกงเผ็ด บ าบดัและรักษาโรคเบาหวานระยะเร่ิมต้น

เนือ้อกไกห่ัน่ส าเร็จ แกงปา่ไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 110 Kcal
กระชายซอย ช่วยไล่ลม ขับเหง่ือ ท าใหเ้ลือดลมหมุนเวียนดี
มะเขือเปราะ ขนมหม้อแกง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 216 Kcal
ถั่วฟักยาว ท าใหม้ีก าลังวังชามากขึ้น
ฟักทอง
พริกอ่อนแดง
พริกอ่อนเขียว
ใบกระเพรา
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ขนมหม้อแกง
น้ ามันถั่วเหลือง
น้ าปลา
น้ าตาลทราย

49 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย๊ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม อกไกบ่ด ข้าวต้มกุย๊ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
ผัดผักบุง้ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักบุง้จีน อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
ต้มน้ าขิง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงสด ผัดผักบุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 107 Kcal

ซีอิ๊วขาว ผักบุง้ ช่วยเร่ืองการบ ารุงดวงตา
น้ ามันหอย ต้มน้ าขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal
เกลือ บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด
น้ าตาล ช่วยดีทอ็กซ์สารพิษตกค้างในร่ายกาย

50 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะละกอดิบ ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
แกงส้มมะละกอ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ พริกแกงส้ม คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ไข่ตุ๋น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ปลากระปอ๋ง ไข่ตุ๋น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
กล้วยไข่ มะขามเปยีก โปรตีนทีสู่ง ช่วยเสริมสร้างภมูิคุ้มกนั

น้ าตาล ธาตุเหล็กทีช่่วยสร้างเสริมการท างานของระบบภมูิคุ้มกนั
เกลือ กล้วยไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 147 Kcal
ไข่ไก ่เบอร์ 0 มีเส้นใยและกากอาหารมาก ช่วยในการขับถ่าย
นมจืด มีสารโพแทสเซียม ช่วยใหก้ารเต้นของหวัใจอยูใ่นจังหวะปกติ
กระเทยีม 
หอมแดง
ซีอิ๊วขาว
กล้วยไข่

51 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หวัผักกาด ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
ต้มจับฉ่ายไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักกวางตุ้ง คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ซุปมะเขือ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะหล่ าปลี ต้มจับฉ่ายไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 135 Kcal

ไกส่ดสับชิ้น ช่วยใหร้ะบบการยอ่ยท างานได้ดีขึ้น
รากผักชี พริกไทย กระเทยีม มีแคลเซียม วิตามิน และเกลือแร่
ซีอิ๊วขาว น้ ามันหอย เกลือ น้ าตาล ซุปมะเขือ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 70 Kcal
มะเขือเปราะ ช่วยบรรเทาอาการไข้ แกพ้ิษร้อนในร่างกาย
ปลาทู เสริมการท างานของระบบยอ่ยอาหารและระบบขับถ่าย
ใบแมงลัก

52 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูเด้ง ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

ต้มเลือดหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เลือดหมู คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
โอวัลติน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม ต้มเลือดหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 216 Kcal

ผักชี อุดมไปด้วยธาตุเหล็ก และโปรตีน
ผักขึ้นฉ่าย ซ่ึงจะช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทาน ปอ้งกนัอาการอ่อนเพลีย
ผักกาดหอม และปอ้งกนัภาวะโลหติจางจากการขาดธาตุเหล็ก
รากผักชี พริกไทย กระเทยีม โอวัลติน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 177 Kcal
ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว เกลือ น้ าตาล มีวิตามินบี12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง
โอวัลติน 750 g
นมข้นนหวาน
นมข้นจืด
น้ าตาล

53 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ฟักทอง ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
แกงเผ็ดฟักทอง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกส่ดสับชิ้น คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ผัดถั่วงอกใส่เต้าหูแ้ผ่น กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะท ิ1,000 g แกงเผ็ดฟักทอง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 250 Kcal
ขนม พริกแกงเผ็ด มีสารต่อต้านอนมุูลอิสระ ช่วยในการชะลอวัย

ใบโหระพา ช่วยบ ารุงและรักษาสายตา
เกลือ น้ าตาล น้ าปลา ผัดถั่วงอกใส่เต้าหูแ้ผ่น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 349 Kcal
ถั่วงอก ช่วยในการยอ่ยและระบบขับถ่าย 
เต้าหูแ้ผ่น ช่วยลดการอักเสบในร่างกาย
หมูบด ช่วยเติมความแข็งแรงใหร้ะบบภมูิคุ้มกนั
กระเทยีม 
ซีอิ๊วขาว น้ ามันหอย น้ าตาล
ขนม

54 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ฟักเขียว ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
ต้มจืดฟักเขียว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกส่ดสับชิ้น คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
น้ าพริกปลานลิ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รากผักชี พริกไทย กระเทยีม ต้มจืดฟักเขียว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 176 Kcal
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ผักต้ม ซีอิ๊วขาว เกลือ แกร้้อนในกระหายน้ า ขับปสัสาวะ ขับเสมหะ แกไ้อ
ต้นหอม ผักชี น้ าพริกปลานลิ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal
ปลานลิ อุดมไปด้วยโปรตีน ซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอของร่างกาย
หอมแดง พัฒนาระบบประสาทและสมอง บ ารุงสายตา
มะเขือเปราะ ผักต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 150 Kcal
พริกสด มีวิตามินซี ต้านโรคหวัดเจ็บคอ ภมูิแพ้
กระเทยีม มีวิตามินบ ี1,2 บ ารุงระบบประสาทและสมอง 

55 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย๊ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กนุเชียง ข้าวต้มกุย๊ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
กนุเชียง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ น้ ามัน อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
ผัดผักบุง้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักบุง้จีน กนุเชียง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 107 Kcal
ต้มน้ าขิง ซีอิ๊วขาว มีโปรตีน ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอของร่างกาย

น้ าตาล ผัดผักบุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 107 Kcal
ขิงสด ผักบุง้ ช่วยเร่ืองการบ ารุงดวงตา
น้ ามันหอย ต้มน้ าขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal
ซอสฝาเขียว บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด

56 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะละกอดิบ ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

แกงปา่มะละกอไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกส่ดสับชิ้น คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ปลาททูอด กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข พริกแกงเผ็ด แกงปา่มะละกอไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 180 Kcal
กล้วยน้ าว้า เกลือ น้ าตาล น้ าปลา ช่วยในเร่ืองของการยอ่ยอาหาร ขับลม แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ

น้ ามัน ปลาททูอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 312 Kcal
ปลาทู มีโอเมกา้3 มีประโยชนต่์อการบ ารุงสุขภาพหวัใจ
กล้วยน้ าว้า กล้วยน้ าหว้า พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 148 Kcal

กล้วยมีเบต้าเคโรทนี มีเส้นใยและกากอาหาร
57 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หวัผักกาด ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

ต้มจืดหวัผักกาดกระดูกหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กระดูกหมูซอย คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ผัดกะเพราไก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รากผักชี พริกไทย กระเทยีม ต้มจืดหวัผักกาดกระดูกหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 400 Kcal

ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น้ าตาล ช่วยในกระบวนการยอ่ยอาหารและระบบขับถ่าย
อกไกบ่ด การกระตุ้นการท างานของปอด แกไ้อเร้ือรัง ช่วยขับเสมหะ
ถั่วฝักยาว ปรับสมดุลในระบบยอ่ยอาหาร ช่วยแกอ้าการทอ้งอืด
หอมหวัใหญ่ ผัดกะเพราไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 200 Kcal
ใบกะเพรา ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอของร่างกาย
พริกสด แกท้อ้งอืด ทอ้งเฟ้อ ขับลม
กระเทยีม 
น้ าปลา
ซอสฝาเขียว
น้ าตาล
น้ ามันหอย

58 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มไกท่รงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม อกไกบ่ด ข้าวต้มไกท่รงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 469 Kcal
โอวัลติน ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ รากผักชี พริกไทย กระเทยีม ช่วยลดไขมันและควบคุมน้ าตาล

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น้ าตาล เกลือ โอวัลติน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 177 Kcal
ต้นหอม ผักชี มีวิตามินบี12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง
กระเทยีมเจียว
โอวัลติน 750 g
นมข้นนหวาน
นมข้นจืด
น้ าตาล

59 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เหด็นางฟ้า ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
แกงเหด็รวม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ใบแมงลัก คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ไข่ต้ม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ชะอม แกงเหด็รวม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 206 Kcal
ขนม ฟักทอง เปน็แหล่งโปรตีนจากธรรมชาติทีม่ีแคลอร่ีต่ า

หมูยอกอ้น กระตุ้นการท างานของระบบภมูิคุ้มกนัของร่างกาย
หอมแดง ตะไคร้ ไข่ต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 75 Kcal
พริกสด กระเทยีม อุดมไปด้วยโปรตีน ช่วยในการเสริมสร้างกล้ามเนือ้
น้ าปลา เกลือ ช่วยบ ารุงสมอง
ไข่ไก ่เบอร์ 0
ขนม

60 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะระ ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

ต้มจืดมะระกระดูกหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กระดูกหมูซอย คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ลาบไก่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รากผักชี พริกไทย กระเทยีม ต้มจืดมะระกระดูกหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 150 Kcal



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

ผักสด ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น้ าตาล ช่วยใหเ้จริญอาหาร 
อกไกบ่ด บ าบดัและรักษาโรคเบาหวานระยะเร่ิมต้น
มะนาว ลาบไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 164 Kcal
ใบสะระแหน่ อุดมด้วยโปรตีน มีสารต่อต้านอนมุูลอิสระช่วยชะลอวัย
ผักชีฝร่ัง ต้นหอม ช่วยเสริมสร้างภมูิต้านทานใหแ้ข็งแรงมากยิง่ขึ้น
หอมแดง ผักสด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 100 Kcal
พริกสด กระเทยีม ช่วยระบบการขับถ่ายใหดี้ขึ้น ขับถ่ายได้เปน็ระบบมากขึ้น
พริกปน่ ข้าวค่ัว
ผักกาดหอม

61 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุง้ทรงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กุง้สด ข้าวต้มกุง้ทรงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 203 Kcal
ต้มน้ าขิง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ รากผักชี พริกไทย กระเทยีม ช่วยลดไขมันและควบคุมน้ าตาล

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น้ าตาล เกลือ ช่วยใหห้วัใจท างานปกติ การหมุนเวียนโลหติดี
ขิงสด ต้มน้ าขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal
น้ าตาล บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด

62 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูบด ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
หมกหม้อ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กะหล่ าปลี คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ปลานลินึง่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะทกิล่อง 1,000 g หมกหม้อ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 193 Kcal
ต้มถั่วเขียว พริกแกงเผ็ด แกร้้อนใน ขับลม ช่วยใหเ้จริญอาหาร

น้ าปลา เกลือ น้ าตาล ปลานลินึง่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 150 Kcal
ใบแมงลัก เพิม่การท างานของระบบประสาทและสมอง ใหโ้ปรตีนสูง
ปลานลิหัน่แว่น ต้มถั่วเขียว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 105 Kcal
ถั่วเขียว มีฤทธิ์แกร้้อนใน ช่วยบ ารุงกระเพาะอาหาร
น้ าตาล

63 ผู้สูงอายุ ต้มจืดวุ้นเส้น หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม วุ้นเส้น ต้มจืดวุ้นเส้น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 300 Kcal
ผัดมะเขือยาว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เต้าหูห้ลอด มีกรดอะมิโน ทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูบด มีวิตามินเอสูง ช่วยบ ารุงสายตา
ผักขึ้นฉ่าย ผัดมะเขือยาว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
แครอท ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย ช่วยในเร่ืองการขับถ่าย
รากผักชี พริกไทย กระเทยีม ช่วยปรับสมดุลของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย
ซีอิ๊วขาว ซอสฝาเขียว น้ าตาล
มะเขือยาว
อกไกบ่ด
ใบโหระพา
น้ ามันถั่วเหลือง
พริกแกงเผ็ด
น้ าปลา ซีอิ๊วขาว น้ าตาล

64 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวสวย ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

ไข่เค็ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักบุง้จีน คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ผัดผักบุง้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงสด ไข่เค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 77 Kcal
ต้มน้ าขิง เกลือ อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามิน ช่วยในเร่ืองของการเจริญเติบโต

ซีอิ๋วขาว ผัดผักบุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 107 Kcal
น้ ามันหอย ผักบุง้ ช่วยเร่ืองการบ ารุงดวงตา
น้ าตาล ต้มน้ าขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal
น้ ามัน บรรเทาอาการเจ็บคอ บรรเทาอาการหวัด
กระเทยีม
ซีอิ๋วขาว น้ ามันหอย น้ าตาล

65 ผู้สูงอายุ ราดหนา้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูเนือ้แดงซอย ราดหนา้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 600 Kcal
นม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กว๋ยเต๋ียวเส้นใหญ่ มีวิตามินซีช่วยเสริมสร้างเนือ้เยือ้ใหชุ้่มชื่น 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เหด็นางฟ้า และท าใหร้ะบบภมูิคุ้มกนัโรคมีความแข็งแรงสมบรูณ์
กะหล่ าปลี มีโปรตีน ช่วยในการเจริญเติบโต
ข้าวโพดอ่อน นม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 80 Kcal
แปง้มัน จากคาร์โบไฮเดรตโปรตีน ไขมัน มีแคลเซียม
ไข่ไกเ่บอร์ 0 ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอในร่างกาย
รากผักชี กระเทยีม พริกไทย 
ซีอิ้วขาว น้ ามันหอย น้ าตาล 
เต้าเจียว 
นม

66 ผู้สูงอายุ ต้มจืดไข่น้ า หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูบด ต้มจืดไข่น้ า พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 150 Kcal
ย าปลาท ู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ มะม่วงดิบ ใหพ้ลังงานบ ารุงร่างกาย บ ารุงเลือด



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
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ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกาดขาว ย าปลาท ูพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 129 Kcal
ไข่ไก ่เบอร์ 0 บ ารุงหวัใจ บ ารุงสายตา
แครอท ลดความเส่ียงต่อการเกดิภาวะแทรกซ้อนของโรคหวัใจ
ปลาทู
ต้นหอม 
ผักชี 
หอมแดง 
รากผักชี กระเทยีม พริกไทย 
ซีอิ้วขาว น้ ามันหอย น้ าตาล 

67 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย๊ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หวัไชโปห๊วาน ข้าวต้มกุย๊ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
ผัดหวัไชโปห๊วานใส่ไข่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ น้ ามันถั่วเหลือง อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
โอวัลติน กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซีอิ๊วขาว,เกลือ,น้ าตาล ผัดหวัไชโปห๊วานใส่ไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 271 Kcal

หวัหอม ล้างสารพิษ ขับพิษในร่างกาย ช่วยเจริญอาหาร
ไข่ไก ่เบอร์ 0 โอวัลติน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 177 Kcal
โอวัลติน มีวิตามินบี12 ช่วยในการท างานของระบบประสาทและสมอง
นมข้นหวาน
นมจืด
น้ าตาล 

68 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลาทู ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

ต้มย าปลาทู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หอมแดง ตะไคร้ คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
ผัดถั่วงอก กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข่า พริก ต้มย าปลาท ูพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 339 Kcal
ขนม ต้นหอม ผักชีฝร่ัง โปรตีนสูง บ ารุงประสาทและสมอง ช่วยลดไขมัน

ใบกะเพรา ในเส้นเลือด ปอ้งกนัโรคซึมเศร้า มีวิตามินหลากหลาย
มะเขือเทศ บ ารุงกระดูกและฟัน
ข่าสด ผัดถั่วงอก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 339 Kcal
ถั่วงอก มีวิตามิน บ ารุงกระดูกและฟัน มีไฟเบอร์ 
หมูบด ช่วยระบบขับถ่าย
เต้าหูแ้ผ่น 
น้ ามันถั่วเหลือง กระเทยีม 
ซีอิ้วขาว น้ ามันหอย น้ าตาล 

69 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม แตงกวา ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
ต้มจืดแตงกวาเต้าหูห้ลอด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูบด คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
กะเพราเหด็ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข รากผักชี กระเทยีม พริกไทย ต้มจืดแตงกวาเต้าหูห้ลอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 146 Kcal

ซีอิ้วขาวฝาเขียว น้ าตาล ช่วยใหก้ารท างานของระบบประสาทและสมองดีขึ้น
เต้าหูห้ลอด  ท าใหม้ีความจ าทีดี่ และช่วยเร่ืองโรคตาฟาง
ต้นหอม กะเพราเหด็ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 146 Kcal
ผักชี ลดอาการทอ้งอืดทอ้งเฟ้อ ขับลม แกอ้าการจุกเสียดในทอ้ง 
อกไกซ่อย 
เหด็หลินขาว 
ใบกะเพรา
น้ ามันถั่วเหลือง
พริก กระเทยีม 
น้ าปลา น้ ามันหอย น้ าตาล 
ซอตฝาเขียว 

70 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มทะเลแหง้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หมูบด ข้าวต้มทะเลแหง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 310 Kcal

บะหมี่หมูบดลูกชิ้น ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาหมึกแหง้ฉีก ช่วยลดไขมันและควบคุมน้ าตาล
เต้าหูท้รงเคร่ือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กุง้เนือ้แหง้ ช่วยใหห้วัใจท างานปกติ การหมุนเวียนโลหติดี
กล้วยไข่ ค่ืนช่าย บะหมี่หมูบดลูกชิ้น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 300 Kcal

ต้นหอม รักษาโรคความดันสูง เพิม่ประสิทธิภาพในระบบไหลเวียน
ผักชี รักษาระดับน้ าตาลในเลือด บ ารุงหวัใจ มีสารต้านมะเร็ง
เส้นหมี่เหลือง เต้าหูท้รงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 164 Kcal
กระดูกข้อ กระตุ้นกระท างานของระบบภมูิคุ้มกนั
หอมหวัใหญ่ ลดระดับคอเลสเตอรอลในเลือด เสริมสร้างความแข็งแรง
หวัผักกาด เพิม่ความหนาแนข่องกระดูก บ ารุงสายตา
ต้ังฉ่าย กล้วยไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 147 Kcal
น้ าตาลกรวด มีสารต้านอนมุูลอิสระ ทีเ่ปน็สาเหตุของโรคมะเร็ง
พริกหนุม่เขียวแดง บ ารุงสมอง รักษาโรคมะเร็ง รักษาความดันโลหติสูง
ถั่วลิสงเม็ด
น้ าส้มสายชู
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ถั่วงอก
กระเทยีม
ซีอิ๊วขาว
เต้าหูห้ลอด
เหด็หอม
แครอท
ซอสมะเขือเทศถุง 1000 กรัม
กล้วยไข่หวีใหญ่

71 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม,ย าไข่เค็ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ไข่เค็ม ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
แกงฮังเล ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ พริกขี้หนู อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
ผัดบวบไข่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หอมหวัใหญ่ ย าไข่เค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
สัปปะรด ค่ืนช่าย อุดมไปด้วยโปรตีนและวิตามิน ช่วยในเร่ืองของการเจริญเติบโต

มะนาว แกงฮังเล พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
น้ าตาลปีบ๊ แกล้มจุกเสียด บ ารุงธาตุ ขับลมในล าไส้ แกไ้อ ขับเสมหะ
ขาหมูแกะหัน่ ช่วยใหเ้จริญอาหาร แกไ้ข้หวัด
หมูสามชั้นหัน่พอดี ผัดบวบไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 155 Kcal
สันคอหมูหัน่ลูกเต๋า แกร้้อนใน ขับปสัสาวะ ขับเสมหะ บ ารุงกระดูก ปอ้งกนัมะเร็ง
ผงฮังเล สัปปะรด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 50 Kcal
น้ าพริกแกงอ่อม ช่วยยอ่ยอาหาร ต่อต้านหวัด เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัในร่างกาย 
กะปแิกง ลดความเส่ียงในการเปน็มะเร็ง ลดความดันโลหติสูง
หอมแดง
มะขามเปยีก
กระเทยีมดอง
ถั่วลิสง
ขิงหัน่ฝอย
ซีอิ๊วด า
บวบเหล่ียม
ไข่ไก่
หมูบด
สัปปะรดผลใหญ่

72 ผู้สูงอายุ ข้าวสวย,ไข่น้ าทรงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ไข่ไก่ ข้าวสวย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal

ผัดเผ็ดลูกชิ้น,บวชฟักทอง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หอมหวัใหญ่ คาร์โบไฮเดรตทีใ่หพ้ลังงานและความอบอุ่นแกร่่างกาย
แกงเมือง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักชี ไข่น้ าทรงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 150 Kcal

ต้นหอม ใหพ้ลังงานบ ารุงร่างกาย บ ารุงเลือด
หมูบด ลดภาวะความจ าเส่ือม ลดไขมัน
ลูกชิ้นหมูอยา่งดี สร้างภมูิคุ้มกนัใหร่้างกาย บ ารุงสายตาและความจ า
มะเขือเปราะ ผัดเผ็ดลูกชิ้น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 164 Kcal
กะปแิกง ช่วยขับลม บ ารุงธาตุและแกห้วัด แกป้วดข้อ 
น้ าพริกแกงเผ็ด ขับปสัสาวะ ช่วยเจริญอาหารและขับเลือด
หอมแดง แกงเมือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 215 Kcal
ใบโหระพา ช่วยขับลม แกท้อ้งอืด ช่วยในการยอ่ยอาหาร
ฟักทองแกห่ัน่ และการขับถ่าย
กะทสิด บวชฟักทอง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 185 Kcal
น้ าตาลปิบ๊ บ ารุงสายตา มีสารต้านอนมุูลอิสระ
ถั่วฝักยาว ลดความเส่ียงเปน็มะเร็ง เสริมภมูิคุ้มกนั
เหด็หหูนู รักษาโรคหลอดเลือด ช่วยระบบขับถ่าย
เหด็นางฟ้า
กระเทยีม
พริกขี้หนู

73 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม,ผัดผักฮ่องเต้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ผักฮ่องเต้ ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
ขนมจีนน้ าเง้ียว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูบด อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
ผัดปลาขึ้นฉ่าย,กล้วยน้ าว้า กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซีอิ๊วขาว ผัดผักฮ่องเต้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 88 Kcal

กระเทยีม กระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด ลดความดันโลหติสูง
เส้นขนมจีน เสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง บ ารุงสายตา หวัใจ 
หมูบด ขนมจีนน้ าเง้ียว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 300 Kcal
เลือดไก่ ช่วยขับปสัสาวะ ลดความเส่ียงของการเกดิโรคมะเร็งล าไส้
มะเขือเทศลูกเล็ก ผัดปลาขึ้นฉ่าย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 200 Kcal
ต้นหอม ลดความเส่ียงของการเกดิโรคหวัใจ ลดไขมันเส้นเลือด
ผักชี ช่วยใหน้อนหลับสบาย เสริมสร้างความจ า 
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ถั่วงอก เพิม่การไหลเวียนของโลหติ
น้ าพริกน้ าเง้ียว กล้วยน้ าหว้า พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 148 Kcal
กะปิ กล้วยมีเบต้าเคโรทนี มีเส้นใยและกากอาหาร
หอมแดง
กระดูกข้อ
ปลานลิขอดเกล็ดแยกกา้ง
ค่ืนช่าย
เต้าเจี้ยว
หอมหวัใหญ่
ขิงหัน่ฝอย
กล้วยน้ าว้าหวีใหญ่

74 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม,จับฉ่าย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ผักกาดขาว ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal

ข้าวมันไกน่้ าซุป ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ แครอท อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
แกงเหด็สามอยา่ง,แตงโม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะหล่ าปลี จับฉ่าย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 61 Kcal

หวัผักกาดขาว บ ารุงกระดูก ฟัน ปอ้งกนัหวัด บ ารุงไต บ ารุงตับ
ต้นหอม เสริมสร้างภมูิคุ้มกนัของร่างกาย 
ค่ืนช่าย ยบัหยัง้การเกดิเซลล์มะเร็ง
สันคอหมูหัน่ เสริมสร้างประสิทธิภาพการท างานของ
สะโพกไก+่นอ่งไกไ่ม่หัน่ ข้าวมันไกน่้ าซุป พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 700 Kcal
เลือดไก่ ลดความเส่ียงของโรคมะเร็ง รักษาโรคหวัด
เต้าเจี้ยว บ ารุงสมอง ระบบประสาท เพิม่ประสิทธิภาพการมองเหน็
ขิงหัน่ฝอย ลดระดับไขมันในเลือด บรรเทาอาการปวดข้อ
ขิงหวั แกงเหด็สามอยา่ง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 206 Kcal
กระเทยีม บรรเทาอาการทอ้งผูก บ ารุงสายตา
พริกขี้หนู ช่วยเร่ืองขับถ่าย ปอ้งกนัโรคทอ้งผูก
ซีอิ้วด า แตงโม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 206 Kcal
ผักชี บ ารุงสายตา ลดความเส่ียงการเปน็โรคหวัใจ
แครอท ลดความเส่ียงการเกดิโรคมะเร็ง
โครงไก่
หอมหวัใหญ่
เหด็นางฟ้า
เหด็หหูนู
เหด็ฟาง
ชะอม
กะปแิกง
หอมแดง
กระเทยีม
แตงโม

75 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวต้มกุย๊ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal
ผัดผักกาดขาวหมูสับ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักกาดขาว อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดง ผัดผักกาดขาวหมูสับ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 233 Kcal
แครอท กระตุ้นระบบขับถ่าย ปอ้งกนัมะเร็งล าไส้
ผงปรุงรส ช่วยซ่อมแซมร่างกายและสร้างกล้ามเนือ้ใหแ้ข็งแรง
น้ าตาล
ซีอิ้วขาว
น้ ามันหอย

76 ผู้สูงอายุ ผัดแหนมใส่ไข่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ผัดแหนมใส่ไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 185 Kcal

แกงส้มสายบวั ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ แหนม รักษาความสมดุลของระบบสารส่ือประสาท
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข วุ้นเส้นแหง้ ปอ้งกนัการปวดศีรษะ ช่วยลดความเครียด

ไข่ไก ่เบอร์ 2 แกงส้มสายบวั พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 78 Kcal
หอมหวัใหญ่ ช่วยลดอาการเกร็งของล าไส้และกระเพาะ
ต้นหอม ช่วยในการท างานของระบบการขับถ่าย
ผักค่ืนฉ่าย ช่วยขับปสัสาวะ ดับพิษร้อนในกาย แกร้้อนใน 
น้ าตาล บ ารุงกระดูก มีเบต้าแคโรทนี และสารต้านอนมุูลอิสระ
ผงปรุงรส ทีต้่านโรคมะเร็ง ปอ้งกนัโรคอัลไซเมอร์ 
ซีอิ้วขาว ลดความดันโลหติ
น้ ามันหอย
สายบวั
เนือ้ปลาดอลล่ี
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มะขามเปยีกไม่มีเมล็ด
น้ าพริกแกงส้มส าเร็จรูป
น้ าตาลทราย
ผงปรุงรส

77 ผู้สูงอายุ น้ าพริกกะปิ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว น้ าพริกกะป ิพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 152 Kcal
ปลาททูอด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กะป ิตราเรือใบ ขนาด 1,100 กรัม กระตุ้นความอยากอาหาร มีเส้นใยสูง ปอ้งกนัทอ้งผูก
ต้มจืดหนอ่ไม้ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กุง้แหง้ ขนาดกลาง ปลาททูอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 152 Kcal

มะเขือพวง โปรตีนสูง บ ารุงประสาทและสมอง ช่วยลดไขมัน
มะนาว ขนาดกลาง ในเส้นเลือด ปอ้งกนัโรคซึมเศร้า มีวิตามินหลากหลาย
พริกขี้หนสูด บ ารุงกระดูกและฟัน
ปลาทนูึง่ ขนาดกลาง 2 ตัวต่อเข่ง ต้มจืดหนอ่ไม้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 259 Kcal
น้ าตาลปีป๊ ขนาด 1 กก มีกากใย ทีช่่วยลดความเส่ียงในการเกดิโรคมะเร็งล าไส้
หนอ่ไม้ไผ่ตง ลดความเส่ียงอาการทอ้งผูก
ซ่ีโครงหมูอ่อน
เกลือ
ผงปรุงรส
ซีอิ้วขาว

78 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มปลา หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวต้มปลา พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 220 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เนือ้ปลาดอลล่ี มีโปรตีนสูง และมีกรดไขมันโอเมกา้ 3 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงหัน่ฝอย ช่วยลดการเกดิโรคหลอดเลือดหวัใจอุดตัน

ต้นหอม และลดการจับตัวของเกล็ดเลือด  
ผักค่ืนฉ่าย ปอ้งกนัโรคความจ าเส่ือมในผู้สูงอายุ
หวักระเทยีมไม่มีจุก
เต้าเจีย้วเหลือง (เม็ด) ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 800 กรัม

ผงปรุงรส
เกลือ
ซีอิ้วขาว
พริกไทปน่

79 ผู้สูงอายุ ผัดผักโปย๊เซียน หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ผัดผักโปย๊เซียน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 227 Kcal

แพนงหมู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เหด็หหูนสูด กระตุ้นระบบไหลเวียนของเลือด ลดความดันโลหติสูง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข้าวโพดอ่อน เสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง บ ารุงสายตา หวัใจ 

พริกหยวก แพนงหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 273 Kcal
แครอท ช่วยขับลม แกอ้าการแนน่ จุกเสียด ทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ 
หอมหวัใหญ่ ขับเสมหะ
หมูเนือ้แดง 
ผงปรุงรส
เกลือ
น้ าตาล
ซีอิ้วขาว
น้ ามันหอย
หมูเนือ้แดง 
มะเขือพวง
น้ าพริกแกงพะแนงส าเร็จรูป
กะทิส าเร็จรูป ตราชาวเกาะ ขนาด 1,000 มล

ใบมะกรูด
ซีอิ้วขาว
น้ าตาล
ผงปรุงรส

80 ผู้สูงอายุ พล่าแตงกวาใส่หมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว พล่าแตงกวาใส่หมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 236 Kcal
ต้มย าปลากระปอ๋ง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง ลดอาการปวดข้อเข่า ช่วยต้านเชื้อวัณโรคได้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แตงกวา ควบคุมระดับน้ าตาลในเลือด
มะเขือเทศ ต้มย าปลากระปอ๋ง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 128 Kcal
ตะไคร้ โปรตีนทีย่อ่ยง่าย ช่วยเสริมสร้างกล้ามเนือ้
พริกขี้หนสูด และบ ารุงร่างกายในส่วนทีสึ่กหรอ
หวัหอมแดงไม่มีจุก
ผงปรุงรส
ซีอิ้วขาว
มะนาว ขนาดกลาง
มะเขือเทศ



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

มะนาว ขนาดกลาง
มะขามเปยีกไม่มีเมล็ด
ปลากระป๋อง แพค็ละ 10 กระป๋อง ตราสามแม่ครัว

ข่าอ่อน
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ต้นหอม
ผักชี
หอมหวัใหญ่

81 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย้ ไข่เจียว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวต้มกุย๊ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่ไก ่เบอร์ 2 อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หอมหวัใหญ่ ไข่เจียว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 684 Kcal

ต้นหอม ไข่ เปน็แหล่งโปรตีนทีดี่ ไข่แดง มีวิตามิน
ผงปรุงรส และมีแร่ธาตุต่าง ๆ ทีจ่ าเปน็ต่อร่างกาย
ซีอิ้วขาว

82 ผู้สูงอายุ ข้าวผัดปู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวผัดป ูพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 222 Kcal
ถั่วเขียวต้มน้ าตาล ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เนือ้ปมู้าแกะ ช่วยใหร่้างกายเจริญเติบโต ซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่ไก ่เบอร์ 2 ถั่วเขียวต้มน้ าตาล พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 105 Kcal
หอมหวัใหญ่ มีฤทธิ์แกร้้อนใน ช่วยบ ารุงกระเพาะอาหาร
แครอท
มะเขือเทศ
ต้นหอม
ผงปรุงรส
ซีอิ้วขาว
น้ าปลา
น้ าตาลทราย
เมล็ดถัว่เขียว ตราไร่ทพิย์ ขนาด 500 กรัม
น้ าตาลทรายขาว ตรามิตรผล ขนาด 1 กก.

83 ผู้สูงอายุ แกงผักกาดใส่หมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวผัดป ูพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 148 Kcal
ผัดฉ่าปลาดอลล่ี ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักกาดกวางตุ้ง ช่วยในการขับถ่าย ปอ้งกนัโรคทอ้งผูก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูสามชั้น ช่วยแกอ้าการเปน็ตะคริว
น้ าพริกลาบ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ข็งแรง
กะป ิตราเรือใบ ขนาด 1,100 กรัม ผัดฉ่าปลาดอลล่ี พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 258 Kcal
ปลาร้า ช่วยในการซ่อมแซมกล้ามเนือ้ทีไ่ด้รับการบาดเจ็บ
เกลือ บ ารุงสมอง แกอ้าการวิงเวียนศีรษะ
ผงปรุงรส
เนือ้ปลาดอลล่ี
ต้นหอม
ผักค่ืนฉ่าย
กระชายสดหัน่ฝอย
พริกหยวก
หอมหวัใหญ่
แปง้ข้าวโพด
ซีอิ้วขาว
ผงปรุงรส
น้ าตาลทราย
น้ ามันพืช
แปง้ทอดกรอบ

84 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มหมูทรงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวต้มหมูทรงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 250 Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง แกอ้าการคล่ืนไส้อาเจียน ขับเหง่ือ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กุง้แหง้ ขนาดกลาง การเจริญเติบโตของร่ายกายและมีใยอาหาร

ปลาหมึกแหง้ หัน่ ขนาดเล็ก ช่วยลดปริมาณคอเลสเตอรอลและน้ าตาลในเลือด
เหด็หอมแหง้
ต้นหอม
ผักค่ืนฉ่าย
หวักระเทยีมไม่มีจุก
ผงปรุงรส
เกลือ
ซีอิ้วขาว



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

พริกไทปน่
85 ผู้สูงอายุ ผัดซีอิ๊ว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เส้นกว๋ยเต๋ียวเส้นใหญ่ ผัดซีอิ๊ว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 426 Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักคะนา้ ช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ข็งแรง
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดง ช่วยเสริมสร้างเม็ดเลือดแดง ปอ้งกนัโรคกระดูกพรุน

ไข่ไก ่เบอร์ 2
แครอท
น้ าตาลทรายขาว
ซีอิ้วขาว,ซีอิ๊วด า
ผงปรุงรส

86 ผู้สูงอายุ ต้มจืดฟักเหด็หอม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ต้มจืดฟักเหด็หอม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 176 Kcal
หล๋นเต้าเจี้ยว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ฟักเขียว ช่วยต้านมะเร็ง ลดไขมันในเส้นเลือด

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ซ่ีโครงหมูอ่อน ต้านไวรัสโรคหวัด
เหด็หอมแหง้ หล๋นเต้าเจี้ยว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 72 Kcal
เคร่ืองต้มจืด ช่วยใหพ้ลังงานต่อร่างกายและซ่อมแซมกล้ามเนือ้
เกลือ
ผงปรุงรส
ซีอิ๊วขาว
หมูเนือ้แดง 
ไข่ไก ่เบอร์ 2
เต้าเจีย้วเหลือง (เม็ด) ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 800 กรัม

กะทิส าเร็จรูป ตราชาวเกาะ ขนาด 1,000 มล

มะขามเปยีกไม่มีเมล็ด
น้ าตาลทราย
เกลือ
ตะไคร้
หวัหอมแดงไม่มีจุก
พริกหนุม่

87 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย้ ไข่เค็ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวต้มกุย๊ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 120 Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่เค็ม อุดมไปด้วยวิตามิน โดยเฉพาะอยา่งยิง่กลุ่ม B
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่เค็ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 77 Kcal

88 ผู้สูงอายุ ลาบหมูสุก หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ลาบหมูสุก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 230 Kcal

ต้มจืดแตงกวา ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ หมูเนือ้แดง เสริมสร้างกล้ามเนือ้และกระดูก ท าใหร่้างกายเจริญเติบโต
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หนงัหมูต้มหัน่ฝอย ช่วยซ่อมแซมร่างกายส่วนทีสึ่กหรอ

ตับหมู ช่วยใหส้มองเจริญเติบโต ช่วยสร้างเม็ดเลือดแดง
ไส้หมูอ่อน ต้มจืดแตงกวา พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 146 Kcal
ต้นหอม ช่วยลดอุณหภมูิภายในร่างกาย
ผักชี ช่วยรักษาสมดุลภายในร่างกาย
น้ าพริกลาบ
กะป ิตราเรือใบ ขนาด 1,100 กรัม
เกลือ
ผงปรุงรส
ซีอิ๊วขาว
แตงกวา
หมูเนือ้แดง
แครอท
ผงปรุงรส
ซีอิ๊วขาว
เกลือ

89 ผู้สูงอายุ ต้มจืดหมูสาหร่าย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ต้มจืดหมูสาหร่าย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 320 Kcal
ย าวุ้นเส้นหมูยอ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ สาหร่ายแหง้ ขนาด 50 กรัม ปอ้งกนัไม่ใหท้อ้งผูก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดง ช่วยกรองของเสียออกจากไต ช่วยปอ้งกนัอัลไซเมอร์
ผักกาดขาว ย าวุ้นเส้นหมูยอ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 125 Kcal
แครอท มีวิตามินซีสูง ช่วยใหผิ้วเนยีนใส ลดร้ิวรอย
หวัผักกาด มีสารต้านอนมุูลอิสระ ช่วยปอ้งกนัอัลไซเมอร์
ผงปรุงรส
ซีอิ๊วขาว
เกลือ
หมูยอ ตราปา้ปี ๋ขนาด 275 กรัม
ใส้กรอก



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง
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ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

วุ้นเส้นแหง้ 
หอมหวัใหญ่
แครอท
พริกขี้หนสูด
มะนาว ขนาดกลาง
ผงปรุงรส
ซีอิ๊วขาว
มะเขือเทศ

90 ผู้สูงอายุ โจ๊กกุง้ทรงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว โจ๊กกุง้ทรงเคร่ือง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 203 Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กุง้นางขนาดกลาง แกะ ช่วยท าใหอ้ิ่มทอ้ง กระตุ้นการท างานของล าไส้ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดง ส่งผลดีต่อระบบขับถ่าย ช่วยแกป้ญัหาทอ้งผูก

กุง้แหง้ ขนาดกลาง
ปลาหมึกแหง้ หัน่ ขนาดเล็ก
ต้นหอม
ค่ืนฉ่าย
หวักระเทยีมไม่มีจุก
ผงปรุงรส
เกลือ
ซีอิ้วขาว
พริกไทปน่

91 ผู้สูงอายุ ต้มย าทะเลรวม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ต้มย าทะเลรวม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 200 Kcal
ผัดมะเขือยาว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เนือ้ปลาดอลล่ี ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกดิโรคหวัใจ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ลูกชิ้นปลา ช่วยปอ้งกนัการเกดิโรคความดันโลหติสูง
เหด็ฟาง ผัดมะเขือยาว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 130 Kcal
มะเขือเทศ ช่วยลดคอเลสเตอรอลในร่างกาย
มะนาว ขนาดกลาง ช่วยปรับสมดุลของระบบต่างๆ ภายในร่างกาย
มะขามเปยีกไม่มีเมล็ด ช่วยในเร่ืองการขับถ่าย
ข่าอ่อน
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ต้นหอม
ผักชี
หอมหวัใหญ่
ผงปรุงรส
ซีอิ้วขาว
มะเขือยาว
เต้าเจีย้วเหลือง (เม็ด) ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 800 กรัม

ใบโหระพา
ผงปรุงรส
น้ าตาล
ซีอิ้วขาว

92 ผู้สูงอายุ แกงปลาใส่ตูน หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว แกงปลาใส่ตูน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 292 Kcal

ผัดฟักทองใส่ไข่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาดุก ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ตูน ปอ้งกนัการเกดิโรคหวัใจ

มะขามเปยีกไม่มีเมล็ด ผัดฟักทองใส่ไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโภค 241 Kcal
มะนาว ขนาดกลาง มีสารต้านอนมุูลอิสระ ช่วยปอ้งกนัการเกดิโรคหวัใจ 
เกลือ ต้านความชรา ปอ้งกนัโรคผิวหนงั
ปลาร้า
กะป ิตราเรือใบ ขนาด 1,100 กรัม
พริกขี้หนสูด
ฟักทอง
ไข่ไก ่เบอร์ 2
ผงปรุงรส
น้ าตาล
ซีอิ้วขาว
น้ ามันหอย

93 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุย้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ข้าวต้มกุย้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 230 Kcal
ผัดผักกาดฝอยหวาน ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักกาดฝอยหวาน ช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่ไก ่เบอร์ 2 ผัดผักกาดฝอยหวาน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 233 Kcal
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หวักระเทยีมไม่มีจุก
94 ผู้สูงอายุ ขนมจีนน้ าเง้ียว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ขนมจีน ขนมจีนน้ าเง้ียว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 311 Kcal

แตงโม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ถั่วงอก ช่วยบ ารุงสายตาและเผาพลาญได้เร็ว
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าพริกแกงเผ็ด

มะเขือเทศ
เลือดไก่
หมูเนือ้แดง
ซ่ีโครงหมูอ่อน
ผงปรุงรส
เกลือ
กะป ิตราเรือใบ ขนาด 1,100 กรัม
เต้าเจีย้วเหลือง (เม็ด) ตราเด็กสมบูรณ์ ขนาด 800 กรัม

แตงโม
95 ผู้สูงอายุ ต้มจืดลูกรอก หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าว ต้มจืดลูกรอก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 121.4 Kcal

น้ าพริกอ่อง ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่ลูกรอก น้ าพริกอ่อง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 346.2 Kcal
ผักนึง่ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หมูเนือ้แดง ผักนึง่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 155 Kcal

แครอท ใหโ้ปรตีนและช่วยท าใหร้ะบบขับถ่ายดี
ผักกาดขาว ปอ้งกนัมะเร็งต่อมลูกหมากในผู้ชาย
ผงปรุงรส
ซีอิ๊วขาว
เกลือ
หมูเนือ้แดง 
มันหวานญี่ปุน่
ฟักทอง
มะเขือเทศ
ไข่ไก ่เบอร์ 2
หวัหอมแดงไม่มีจุก
หวักระเทยีมไม่มีจุก
กะป ิตราเรือใบ ขนาด 1,100 กรัม
พริกชี้ฟ้าแหง้
ต้นหอม
ผักชี
ผงปรุงรส
น้ าตาลทราย

96 ผู้สูงอายุ โจ๊กไกบ่ดใส่ขิง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมทอ่น โจ๊กไกบ่ดใส่ขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 296 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกบ่ด ช่วยบ ารุงหวัใจ ช่วยต้านอนมุูลอิสระ และต้านภมูิคุ้มกนั 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม ขับเหง่ือ ปอ้งกนัโรคหวัด

ขิงซอย
เกลือ (250กรัม)
พริกไทยปน่
ซีอิ้วขาว

97 ผู้สูงอายุ แกงเลียงกุง้สด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม บวบเหล่ียม แกงเลียงกุง้สด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 117 Kcal
ปลาททูอด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ข้าโพดอ่อน ปลาททูอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 312 Kcal

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ฟักทอง ช่วยในระบบขับถ่าย บ ารุงสมอง และลดความเส่ียงกระดูกพรุน
ฟักเขียว
ใบต าลึง
แครอท
เกลือปน่
กุง้สด
กะปิ
หอมแดง
ปลาทู
น้ ามัน
ข้าวหอมมะลิ

98 ผู้สูงอายุ ไกผั่ดขิง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวสวย ไกผั่ดขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 225.4 Kcal
กล้วยหอม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกอ่ก แกงเลียงกุง้สด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 132 Kcal

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงซอย ช่วยบ ารุงสมอง มีส่วนช่วยใหร้ะบบการปอ้งกนัเซลล์ประสาท
เหด็หหูนู ช่วยขับลม ลดคลอเรสเตอรอล
ต้นหอม
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เกลือ
น้ ามันหอย
น้ าตาลทราย
ซีอิ้วขาว
กล้วยหอม

99 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มปลากะพง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลากะพง ข้าวต้มปลากะพง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 130 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ข้าวหอมทอ่น บ ารุงสมอง ขับ ลอตลอเรสเตอรอล บ ารุงหวัใจ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิง

เกลือ
ขึ้นฉ่าย
ซีอิ้วขาว

100 ผู้สูงอายุ ฟักทองผัดไข่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ฟักทองผัดไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 241.8 Kcal
ไกต้่มขมิ้น ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ฟักทอง ไกต้่มขมิ้น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 462.4 Kcal

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่ไก่ มีสารต้านอนมุูลอิสระ ช่วยลดความเส่ียงในโรคมะเร็ง
ไกตั่ว ลดระดับน้ าตาลในเลือด ช่วยลดความดันโลหติ
ขมิ้น
ตะไคร้
ข่า
เกลือ (250กรัม)
กระเทยีม
หอมแดง
ส้มแขก

101 ผู้สูงอายุ แกงจืดสาหร่ายใส่กุง้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ แกงจืดสาหร่ายใส่กุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 1737.4 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักกาดขาว สาหร่ายมีธาตุเหล็กสูง ช่วยใหร้ะบบประสาทและกล้ามเนือ้
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท ท างานได้อยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยเสริมสร้างภมูิค้มกนั

สาหร่าย
กุง้
เต้าหูไ้ข่
ขึ้นฉ่าย
เกลือ
ซีอิ้วขาว

102 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุง้ใส่ขิง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมทอ่น ข้าวต้มกุง้ใส่ขิง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 203 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กุง้ ขิงบ ารุงสมอง บ ารุงหวัใจ ช่วยขับลม ลดคอเลสเตอรอล
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงซอย

ขึ้นฉ่าย
เกลือ

103 ผู้สูงอายุ กว๋ยจั๊บ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เส้นกว๋ยเต๋ียว กว๋ยจั๊บ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 46.3 Kcal
กล้วยน้ าว้า ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกป่กีบน กล้วยน้ าว้า พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 122 Kcal

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไข่ ช่วยใหพ้ลังงานและซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ
หวัผักกาด กล้วยช่วยในระบบขับถ่าย
ถั่วงอก
ต้นหอม
ซีอิ้วด า
น้ าตาลทราย
เกลือ
ซีอิ้วขาว
น้ ามันหอย
เคร่ืองพะโล้
หอมใหญ่

104 ผู้สูงอายุ ผัดบวบใส่ไข่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลาทู ผัดบวบใส่ไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 155.4  Kcal
ปลาต้มขมิ้น ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ข้าวหอมมะลิ ปลาต้มขมิ้น พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 130 Kcal

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขมิ้น ไข่ไกใ่หโ้ปรตีน ธาตุเหล็กช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ
ตะไตร้ ช่วยบ ารุงและขับลม รักษาแผลในกระเพาะอาหาร
ข่า
หอมแดง
ส้มแขก
บวบเหล่ียม
ไข่ไก่
เกลือ
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กรมกิจการผู้สูงอายุ

น้ ามัน
105 ผู้สูงอายุ ข้าวย าสมุนไพร หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ข้าวย าสมุนไพร พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 160.4  Kcal

ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาปน่ ตะไคร้ช่วยแกป้วดทอ้ง ช่วยขับลม
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มะพร้าวค่ัว ใบมะกรูดแกโ้รคลักปดิลักเปดิ

บดููข้าวย า มะพร้าวค่ัว บ ารุงเส้นเอ็น บ ารุงกระดูก
กะหล่ าปลี
ถั่วงอก
ถั่วฝักยาว
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ไข่ไก่
แครอท

106 ผู้สูงอายุ ต้มจับฉ่าย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ต้มจับฉ่าย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 61.4  Kcal
ทอดมันปลา ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกอ่ก ช่วยใหร้ะบบขับถ่ายและการยอ่ยท างานได้ดี มีแคลเซ่ียม วิตามิน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกวางตุ้ง ทอดมันปลา พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 37  Kcal
กะหล่ าปลี
แครอท
หวัผักกาดขาว
น้ ามัน
เกลือ
น้ ามันหอย
กระเทยีม
ซีอิ้วขาว
ซีอิ้วด า
ทอดมันปลา

107 ผู้สูงอายุ แกงส้มกุง้มะละกอ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ แกงส้มกุง้มะละกอ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 59.9  Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กุง้ ช่วยเปน็ยาระบาย มีวิตามินซี และปอ้งกนัโรคเหงือกตามไรฟัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เคร่ืองแกงส้ม

กะปิ
มะละกอ
มะขามเปยีก
เกลือ
น้ าปลา

108 ผู้สูงอายุ ข้าวต้ม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมทอ่น ข้าวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 120  Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่ ช่วยบ ารุงกระดูกและฟันลดอาการปวดตามข้อ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ผักกวางตุ้ง

เกลือ (250กรัม)
ซีอิ้วขาว
น้ ามัน
น้ าตาลทราย

109 ผู้สูงอายุ ต้มย าปลากะพง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ต้มย าปลากะพง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 124 Kcal
ถั่วเขียวต้ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลากะพง ช่วยบ ารุงสมองเนือ่งจากในปลามีกรด DHA

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ข่า ช่วยบ ารุงกระดูกและบรรเทาอาการไขข้ออักเสบ
ตะไคร้ ถั่วเขียวต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 105 Kcal
กระเทยีม ช่วยลดคอลเลสเตอรอล ปอ้งกนัโรคหวัใจ แกร้้อนใน
หอมแดง
มะเขือเทศ
หอมใหญ่
เหด็นางฟ้า
ขึ้นฉ่าย
เกลือ (250กรัม)
มะนาว
ถั่วเขียว
น้ าตาลทราย
น้ ามันหอย

110 ผู้สูงอายุ ต้มมะระยดัไส้ไกบ่ด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ต้มมะระยดัไส้ไกบ่ด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 90 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ มะระ ช่วยขับพิษร้อนออกจากร่างกายฟอกเลือด บ ารุงตับ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไกบ่ด ช่วยลดน้ าตาลในเลือดและปอ้งกนัมะเร็ง ช่วยเจริญอาหาร 

แครอท บ ารุงสายตา
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ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

วุ้นเส้น
พริกไทยปน่
ผักชี
เกลือ (250กรัม)
ซีอิ้วขาว
น้ ามันหอ้ย
กระเทยีม

111 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มไกใ่ส่ขิงซอย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมทอ่น ข้าวต้มไกใ่ส่ขิงซอย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 469.4 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกบ่ด ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงหวัใจ ขับลม และซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เกลือ ( 250 กรัม)

ขิงซอย
พริกไทยปน่
ต้นหอม

112 ผู้สูงอายุ ปลาททูอด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ปลาททูอด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 312 Kcal
ผัดเปร้ียวหวานไก ่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาทู เปน็สารต้านอนมุูลอิสระสามารถช่วยลดความเส่ียงของโรคมะเร็ง  

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ไกอ่ก มะเร็งต่อมลูกหมาก และมะเร็งล าไส้ใหญ่
แตงกวา ผัดเปร้ียวหวานไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 215 Kcal
สับปะรด เปน็อาหารส าหรับผู้ปว่ยโรคเบาหวานและความดันโลหติสูง
มะเขือเทศ
หอมใหญ่
เกลือ ( 250 กรัม)
ซอสมะเขือเทศ
น้ าตาลทราย
น้ าปลา
น้ ามันพืช

113 ผู้สูงอายุ ต้มซุปไก่ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ต้มซุปไก ่พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 771.5 Kcal
น้ าพริก,ผักสด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไกตั่ว ช่วยบ ารุงก าลัง ฟืน้ฟูร่างกายจากอาการบาดเจ็บ ช่วยใหแ้ผลสมาน

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ถั่วงอก ดีหลังผ่าตัด ลดภาวะซึมเศร้า
มะเขือเทศ น้ าพริก,ผักสด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 63 Kcal
หอมใหญ่ ช่วยซ่อมแซมส่วนสึกหรอ เสริมภมูิต้านทานของร่างกาย
พริกสด
กะปิ
แตงกวา
มะนาว
เกลือ ( 250 กรัม)
น้ ามันหอย
ซีอิ้วขาว
เคร่ืองซุป

114 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มปลากะพง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลากะพง ข้าวต้มปลากะพง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 130  Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ข้าวหอมทอ่น บ ารุงสมอง ขับคอลเลสเตอรอล บ ารุงหวัใจ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิง

เกลือ
ขึ้นฉ่าย
ซีอิ้วขาว

115 ผู้สูงอายุ แกงส้มปลาซาบะใส่ออดิบ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ แกงส้มปลาซาบะใส่ออดิบ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 205  Kcal
ไข่ต้ม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาซาบะ ช่วยในเร่ืองของการขับถ่าย มีวิตามินและแร่ธาตุครบถ้วน 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เคร่ืองแกงส้ม ไข่ต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 75 Kcal
กะปิ ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงหวัใจ ขับขับลม
มะขามเปยีก
ออดิบ
ไข่ไก่
เกลือ ( 250 กรัม)

116 ผู้สูงอายุ ปลาทนูึง่ใส่ขิงซอย หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ข้าวหอมมะลิ ปลาทนูึง่ใส่ขิงซอย พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 136  Kcal
ส้มเขียวหวาน ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาทู ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส ช่วยควบคุมการท างานของร่างกาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงซอย ไข่ต้ม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 42  Kcal
พริกชี้ฟ้า ช่วยบ ารุงสมอง บ ารุงหวัใจ ขับขับลม
ต้นหอม
เกลือ
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น้ าตาลแว่น
กระเทยีม
หอมแดง

117 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มกุง้ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กุง้สด (ขนาดกลาง) ข้าวต้มกุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 203  Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ต้ังฉ่าย 150 กรัม ช่วยลดความเส่ียงต่อการเกดิโรคหวัใจ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม

ขิงหัน่ฝอย
118 ผู้สูงอายุ แกงกะทปิลายา่งมะเขือยาว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม มะเขือยาวสีม่วง แกงกะทปิลายา่งมะเขือยาว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 329.2  Kcal

แกงจืดมะระยดัไส้หมูสับ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลายา่ง แกงกะทปิลายา่งมะเขือยาว ช่วยยบัยัง้การดูดซึมของคอเลสเตอรอล
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าพริกแกงกะทิ ผ่านหนงัล าไส้และบ ารุงกระดูกและฟัน

กะปแิกง แกงจืดมะระยดัไส้หมูสับ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 62.4  Kcal
กะทกิล่อง 1 กก. แกงจืดมะระยดัไส้หมูสับ ช่วยกระตุ้นใหน้้ ายอ่ย ท าใหเ้จริญอาหาร
มะระจีน ช่วยบ าบดัและรักษาโรคเบาหวาน
เนือ้หมูบด
เหด็หอมแหง้
แครอท

119 ผู้สูงอายุ น้ าพริก หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กุง้สด (ขนาดกลาง) น้ าพริก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 100 Kcal
ผักลวก ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ พริกกะเหร่ียงสด น้ าพริก  ช่วยปอ้งกนัการติดเชื้อและลดไขมันในเส้นเลือด 
แกงเลียง กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หอมพม่า มีแคลเซียมสูง ช่วยใหก้ระดูกและฟันแข็งแรง

ต าลึงเด็ด ผักลวก พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 155 Kcal
ฟักทอง ผักลวก ช่วยชะลอการเส่ือมของเซลล์ ต้านการอักเสบ 
บวบเหล่ียม ช่วยในเร่ืองของผิวพรรณ และช่วยลดความเส่ียงของโรคเร้ือรัง
เหด็นางฟ้าสด แกงเลียง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 117 Kcal
มะเขือเปราะ แกงเลียง ช่วยใหร่้างกายเจริญอาหาร ช่วยแกไ้ขเหวัด บ ารุงธาตุ
กะหล่ าปลี บ ารุงสายตา ช่วยเพิม่แคลเซียม ช่วยบ ารุงหวัใจ ปอด
แครอท กระเพาะอาหาร
กะปนิ้ าพริก
กุง้สด (ขนาดกลาง)
มะนาว (น้ า)
น้ าตาลปีบ๊
ผงปรุงรส 450 กรัม

120 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มขาว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม หวัผักกาดหวานชนดิฝอย ไชโปะ๊หวานผัดไข่ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 415 Kcal
ไชโปะ๊หวานผัดไข่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่ไกส่ด ช่วยใหเ้จริญอาหาร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข
121 ผู้สูงอายุ ปลาต้มหวาน หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลาตาจง ปลาต้มหวาน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 290 Kcal

แกงกะทหิอยแครงใบชะพลู ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ สับปะรด ปลาต้มหวาน ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหติ 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าตาลปีบ๊ เพิม่วิตามินและแร่ธาตุ ช่วยบ ารุงสมอง เสริมสร้างความจ า

หอมพม่า แกงกะทหิอยแครงใบชะพลู ช่วยขับลมในล าไส้ 
หอยแครง (แกะเปลือก) บ ารุงธาตุ ช่วยยอ่ยอาหาร ท าใหเ้จริญอาหาร 
ใบชะพลู ช่วยขับเสมหะ ช่วยบ ารุงกระดูกและฟัน
น้ าพริกแกงกะทิ
กะปแิกง
กะทกิล่อง 1 กก.

122 ผู้สูงอายุ ผัดวุ้นเส้น หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม กะหล่ าปลี แกงพริกหมูหนอ่ไม้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 40.8 Kcal
แกงพริกหมูหนอ่ไม้ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เหด็หหูนสูด แกงพริกหมูหนอ่ไม้ ช่วยใหร้ะบบขับถ่ายท างานได้ดี ลดปญัหาทอ้งผูก

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท ผัดวุ้นเส้น ช่วยควบคุมระดับน้ าตาลใหเ้ปน็ปกติ 
ไข่ไกส่ด และช่วยลดระดับคอเลสเตอรอล
หมูสามชั้นหัน่แล้ว
หนอ่ไม่ต้ม
น้ าพริกแกงพริก

123 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มปลา หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลากระพงชิ้น ข้าวต้มปลา พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 220 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ผักค่ึนฉ่าย ข้าวต้มปลา ช่วยลดการเกดิโรคหลอดเลือดหวัใจอุดตัน
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้ังฉ่าย 150 กรัม ปอ้งกนัโรคความจ าเส่ือมในผู้สูงอายุ

ขิงหัน่ฝอย
124 ผู้สูงอายุ ไข่เจียวต้นหอม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ไข่ไกส่ด ไข่เจียวต้นหอม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 353 Kcal

แกงไตปลา ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ แครอท ไข่เจียวต้นหอม ช่วยบ ารุงสายตาและสมอง 
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ต้นหอม ช่วยปอ้งกนัโรคกระดูกพรุน ช่วยต้านอนมุูลอิสระและกระตุ้นภมูิคุ้มกนั

ไตปลา แกงไตปลา ช่วยแกท้อ้งอืด ช่วยกระตุ้นการไหลเวียนโลหติ
มะละกอดิบ บ ารุงธาตุ ช่วยเจริญอาหารและขับเหง่ือ
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มะเขือเปราะ
มันเทศหวัใหญ่
ปลายา่ง

125 ผู้สูงอายุ ผัดเผ็ดไกม่ะเขือเปราะ หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ไกส่ดผ่าซีก (ไกเ่จาะ) แกงจืดไข่น้ าผักกาดขาว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 200 Kcal
แกงจืดไข่น้ าผักกาดขาว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ มะเขือเปราะ แกงจืดไข่น้ าผักกาดขาว ช่วยกระตุ้นการเคล่ือนไหวของล าไส้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข น้ าพริกแกงเผ็ด ช่วยแกอ้าการทอ้งผูก
กะปแิกง ผัดเผ็ดไกม่ะเขือเปราะ ช่วยในการยอ่ยอาหาร การขับถ่าย
ผักกาดขาว และแกอ้าการปวดข้อ
ไข่ไกส่ด

126 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มขาว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ผักบุง้ไทย ผัดผักบุง้ พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 107.6 Kcal
ผัดผักบุง้ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ไข่เค็ม ผัดผักบุง้ ช่วยบ ารุงสายตา  ช่วยบ ารุงสมองและความจ า
ไข่เค็ม กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

127 ผู้สูงอายุ เต้าหูท้รงเคร่ือง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เต้าหูอ้่อนหอ่ใบตอง แกงส้มปลาสับปะรด พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 394.9 Kcal
แกงส้มปลาสับปะรด ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เนือ้หมูบด ช่วยเสริมสร้างเนือ้เยือ่ ซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ และช่วยเร่ง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข หอมใหญ่ การเผาผลาญของร่างกาย
แครอท เต้าหูท้รงเคร่ือง เสริมสร้างกระดูกและฟันใหแ้ข็งแรง
ปลากระพงชิ้น ช่วยลดคอเลสเตอรอล ช่วยบ ารุงหวัใจ และช่วยต้านโรคมะเร็ง
สับปะรด
น้ าพริกแกงส้ม
มะนาว (น้ า)

128 ผู้สูงอายุ ผัดกะเพราหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เนือ้หมูบด ผัดกะเพราหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 231.1 Kcal
ไข่ดาว ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ถั่วฝักยาว ผัดกะเพราหมู ช่วยใหร่้างกายอบอุ่น ปอ้งกนัอาการหวัด 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ใบกะเพรา ช่วยขับลมในกระเพาะ แกอ้าการจุกเสียดแนน่ทอ้ง 
พริกกะเหร่ียงสด ช่วยยบัยัง้การเจริญเติบโตของเชื้อโรค
กระเทยีมแหง้ชนดิกลีบใหญ่
ไข่ไกส่ด
น้ ามันหอย/ซอสหอย ขนาด 600 มล.

129 ผู้สูงอายุ ข้าวต้มซ่ีโครงหมู หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ซ่ีโครงหมู ข้าวต้มซ่ีโครงหมู พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 397 Kcal
ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ต้ังฉ่าย 150 กรัม ช่วยลดไขมัน และน้ าตาลในเลือด ช่วยใหห้วัใจท างานปกติ
กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ขิงหัน่ฝอย การหมุนเวียนโลหติดี

ต้นหอม
ผักชี

130 ผู้สูงอายุ ผัดตับไกด่อกหอม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ตับไก่ ผัดตับไกด่อกหอม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 317.2 Kcal
แกงพริกปลาใบยีห่ร่า ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ดอกหอมใหญ่ ผัดตับไกด่อกหอม ช่วยลดไขมันในเลือด ช่วยรักษาภมูิแพ้ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข แครอท แกอ้าหารทอ้งอืด ทอ้งเฟ้อ
ปลากิม้ส่ัว (แกะเนือ้) แกงพริกปลาใบยีห่ร่า ช่วยกระตุ้นระบบยอ่ยอาหาร
ใบยีห่ร่า และขับของเสีย ลดอาการทอ้งอืด ช่วยใหเ้จริญอาหาร
น้ าพริกแกงพริก
น้ ามันหอย/ซอสหอย ขนาด 600 มล.
กะปแิกง

131 ผู้สูงอายุ หลนเต้าเจี้ยว หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม เต้าเจี้ยว 800 กรัม หลนเต้าเจี้ยว พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 72 Kcal
ไข่ตุ๋นต้นหอมแครอท ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กะทกิล่อง 1 กก. ช่วยใหพ้ลังงานต่อร่างกาย ซ่อมแซมกล้ามเนือ้ 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เนือ้หมูบด และเสริมสร้างกล้ามเนือ้ของร่างกาย
หอมแดง ไข่ตุ๋นต้นหอมแครอท ช่วยในการเจริญเติบโต
หอมใหญ่ และช่วยซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอในร่างกาย เพิม่เกลือแร่
ไข่ไกส่ด และวิตามินทีไ่ด้จากผักช่วยใหร่้างกายมีภมูิคุ้มกนั
แครอท
ต้นหอม
พริกกะเหร่ียงสด
ผงปรุงรส 450 กรัม

132 ผู้สูงอายุ แกงเลียงผักรวม หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ฟักเขียว แกงเลียงผักรวม พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 117 Kcal
ปลาแดงทอดขมิ้น ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กุง้แหง้ ช่วยก าจัดส่ิงหมักหมมในล าไส้ ท าใหร้ะบบขับถ่ายเปน็ปกติลดอาการทอ้งผูก 

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข เหด็นางฟ้า ท าใหร้ะบบขับถ่ายเปน็ปกติลดอาการทอ้งผูก 
ข้าวโพดอ่อน เสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง
ฟักทอง ปลาททอดขมิ้น ช่วยในการสร้างภมูิต้านทานใหก้บัร่างกาย
ใบแมงลัก สร้างภมูิใหผิ้วหนงัมีสุขภาพดีแข็งแรง 
ปลาแดง ลดระดับคอเลสเตอรอลในร่างกายได้ ลดไขมันในเส้นเลือด



ที่
ประเภท

ผู้รับบริการ
รายการเมนูอาหาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

รายการวัตถุดบิ/เครื่องปรุง ทีใ่ช้
ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู

ประโยชน์ตามหลักโภชนา

ตารางรายการเมนูอาหาร
กรมกิจการผู้สูงอายุ

ขมิ้น
น้ ามันพืช
พริกสด
พริกไทย
หวัหอมแดง
กระเทยีม

133 ผู้สูงอายุ ขนมจีน หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ขนมจีน ขนมจีน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 77 Kcal
แกงเขียวหวานไก่ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ เคร่ืองแกงเขียวหวาน ขนมจีน เสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง ช่วยเจริญอาหาร

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะทิ แกงเขียวหวานไก ่ช่วยในการสร้างภมูิต้านทาน
ไกส่ด ใหก้บัร่างกาย
ฟักเขียว
ใบโหระพา
พริกชี้ฟ้าสด

134 ผู้สูงอายุ แกงเหลืองปลาดุกสับปะรด หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ปลาดุก ไข่เจียวต้นหอมพลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 353 Kcal
ไข่เจียวต้นหอม ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กระเทยีม แกงเหลืองปลาดุกสับปะรด ก าจัดส่ิงหมักหมมในล าไส้

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มะขามเปยีก ท าใหร้ะบบขับถ่าย เปน็ปกติลดอาการทอ้งผูก 
สับปะรด เสริมสร้างกระดูกใหแ้ข็งแรง
กะปิ ไข่เจียวต้นหอม เสริมสร้างกล้ามเนือ้ซ่อมแซมส่วนทีสึ่กหรอ  
พริดสด บ ารุงสมอง บ ารุงหวัใจ
ไข่ไก่
ต้นหอม
น้ ามันพืช

135 ผู้สูงอายุ ข้าวคลุกกะป ิไกห่วาน หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม อกไก่ ข้าวคลุกกะป ิไกห่วาน พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 451.8 Kcal
น้ าซุป ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ กะปิ ข้าวคลุกกะป ิไกห่วาน บ ารุงกระดูกใหแ้ข็งแรง

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข มะม่วงดิบ บ ารุงสมอง บ ารุงหวัใจ
ไข่ไก่
พริดสด
หวัหอมแดง
กระเทยีม
ผักชี
ต้นหอม
ซ่ีโครงไก่
น้ าตาลบีบ๊

136 ผู้สูงอายุ แกงขี้เหล็กปลายา่ง หลักโภชนาการทีเ่หมาะสม ยอดขี้เหล็กต้มส าเร็จ แกงขี้เหล็กปลายา่ง พลังงานต่อหนึง่หนว่ยบริโรค 122 Kcal
ปลาซาบะทอดเกลือ ส าหรับผู้สูงอาย ุส านกัโภชนาการ ปลาตาโต แกงขี้เหล็กปลายา่ง บ ารุงประสาท ท าใหน้อนหลับสบาย

กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข กะทิ กระตุ้นการบบีตัวของล าไส้ ท าใหข้ับถ่ายง่ายขึ้น 
ขมิ้น ปลาซาบะทอดเกลือ ใหคุ้ณค่าทางโภชนาการสูง
กะปิ ช่วยลดไขมัน ในเส้นเลือด
กระเทยีม
หอมแดง
พริดสด
ไข่ไก่
ตะไคร้
ข่าแก่

ข้อมูล ณ วันที ่7 มกราคม 2565
กองส่งเสริมสวัสดิการและคุ้มครองสิทธิผู้สูงอาย ุกลุ่มส่งเสริมสวัสดิการสังคม กรมกจิการผู้สูงอายุ



 

 
 
 
 
 
 
 

๔. กลุ่มเป้ำหมำยคนพิกำร 
- กลุ่มเป้าหมายคนพิการเด็ก 
- กลุ่มเป้าหมายคนพิการผู้ป่วยด้านจิตเวช 
- กลุ่มเป้าหมายคนพิการผู้ใหญ่ 

 



โปรตีน ไขมัน คาร์โบโฮเดรต โซเดียม วิตามิน พลังงาน
(กรัม) (กรัม) (กรัม) (มิลลิกรัม) (มิลลิกรัม) (แคลอรี)่ (แคลอรี่)

1 เด็กพกิาร ข้าวต้มไกเ่ด็กโต นักโภชนาการ ข้าวสาร 5% 15 กก. 500.00 4,500.00 29,000.00 350.00 128.40
เนื้ออกไก/่เนื้อไกบ่ด 10 กก. 1,750.00 750.00 13,750.00
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป) 2 กก. 120.00 4.00 8.00 120.00
ต้นหอม 0.5 กก. 9.00 1.00 36.50 80.00 160.00
ผักชี 0.5 กก. 12.50 12.50 225.00 125.00
กระเทียม 0.3 กก. 20.00 100.00 100.00 500.00
พริกไทยป่น 0.1 กก. 10.40 2.10 68.60 5.00 296.00
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว 1 ขวด 1.00 1.00 1,360.00 5.00
น้า้มันพชื 0.1 ขวด 100.00 888.80
น้า้ปลา 1 ขวด 2.00 1,400.00 10.00
ต้ังฉ่าย 0.5 กก. 3.50 1.00 15.00 400.00 85.00
เกลือ 0.3 กก. 116,250.00

2 เด็กพกิาร ข้าวต้มไกเ่ด็กเล็ก นักโภชนาการ ข้าวสาร 5% /ข้าวสารหัก 15 กก. 500.00 4,500.00 29,000.00 350.00 171.26
เนื้ออกไก/่เนื้อไกบ่ด 10 กก. 1,750.00 750.00 13,750.00
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป) 2 กก. 120.00 4.00 8.00 120.00
ตับหมู 1 กก. 214.00 37.00 870.00 1,340.00
ปลานิล/ปลาซาบะ(ต้มแล้วนา้มาบด) 1 กก. 220.00 30.00 1,150.00
ฟกัทอง/กวางตุ้ง/แครอท 1 กก. 10.00 1.00 260.00
ไข่ไก่ 350 ฟอง 280.00 70.00 3,045.00 12,250.00
ต้นหอม 0.5 กก. 9.00 1.00 36.50 80.00 160.00
ผักชี 0.5 กก. 12.50 12.50 225.00 125.00
กระเทียม 0.3 กก. 20.00 100.00 100.00 500.00
พริกไทยป่น 0.1 กก. 10.40 2.10 68.60 5.00 296.00
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว 1 ขวด 1.00 1.00 1,360.00 5.00
น้า้มันพชื 0.1 ขวด 100.00 888.80
น้า้ปลา 1 ขวด 2.00 1,400.00 10.00
ต้ังฉ่าย 0.5 กก. 3.50 1.00 15.00 400.00 85.00
เกลือ 0.3 กก. 116,250.00

3 เด็กพกิาร ข้าวต้มหมูเด็กโต นักโภชนาการ ข้าวสาร 5%
เนื้หมูบด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

4 เด็กพกิาร ข้าวต้มหมูเด็กเล็ก นักโภชนาการ ข้าวสาร 5% /ข้าวสารหัก
เนื้อหมูบด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ตับหมู
ปลานิล/ปลาซาบะ(ต้มแล้วนา้มาบด)
ฟกัทอง/กวางตุ้ง/แครอท
ไข่ไก่
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

5 เด็กพกิาร ข้าวต้มปลาเด็กโต นักโภชนาการ ข้าวสาร 5%
เนื้อปลากะพง/ปลาดอลล่ี (ชิ้น)
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

6 เด็กพกิาร ข้าวต้มกุง้เด็กเล็ก นักโภชนาการ ข้าวสาร 5% /ข้าวสารหัก
กุง้สด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ตับหมู
ปลานิล/ปลาซาบะ(ต้มแล้วนา้มาบด)
ฟกัทอง/กวางตุ้ง/แครอท
ไข่ไก่
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

7 เด็กพกิาร ข้าวต้มกุง้เด็กโต นักโภชนาการ ข้าวสาร 5%
เนื้อกุง้สด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)

ตัวอยา่ง
เมนูอาหารส าหรับจัดเลี้ยงผู้รับบริการในหน่วยงานของ พม.

กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ประโยชน์
ตามหลัก

จ านวน
ผู้บริโภค

ที่
ประเภทผู้รับ

บริหาร
รายการเมนูอาหาร แหล่งที่มา/อ้างอิง

รายการวัตถุดิบ/เครือ่งปรุง ที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละ
เมนู

ปริมาณ
วัตถุดิบ

หน่วยนับ
คุณค่าทางโภชนาการ



ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

8 เด็กพกิาร ข้าวต้มขาวเด็กโต นักโภชนา ข้าวสาร 5%
หัวไชโป๊ผัดไข/่ไข่เค็ม หัวไชโป๊

ไข่ไก่
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซอยหอยนางรม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
ไข่เค็ม
ต้ังฉ่าย
เกลือ

9 เด็กพกิาร โจก๊หมูเด็กโต นักโภชนา ข้าวสาร 5%
เนื้อหมูบด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

10 เด็กพกิาร โจก๊ไกเ่ด็กโต นักโภชนาการ ข้าวสาร 5%
เนื้อไกบ่ด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

11 เด็กพกิาร ข้าวต้มรวมมิตรทะเล นักโภชนาการ ข้าวสาร 5%
กุง้ขาว
ปลาหมึก
ปลากระพง
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
ต้นหอม
ผักชี
กระเทียม
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ต้ังฉ่าย
เกลือ

12 เด็กพกิาร แกงจดืฟกัเขียวน่องไกเ่ห็ดหอม นักโภชนาการ ฟกัเขียว
ปีกไกบ่น
เห็ดหอม
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

13 เด็กพกิาร แกงจดืฟกัเขียวหมูบด นักโภชนาการ ฟกัเขียว
หมูบด/หมูชิ้น
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

14 เด็กพกิาร แกงจดืโบราณ นักโภชนาการ หัวไชเท้า
หมูบด/หมูชิ้น
หนังหมูพองแช่น้า้
กุง้แห้ง
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล



ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

15 เด็กพกิาร แกงจดืเต้าหู้ไข่ นักโภชนาการ ผักกาดขาว
หมูบด
เต้าหู้ไข่
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

16 เด็กพกิาร แกงจดืเต้าหู้ขาวหลอด นักโภชนาการ ผักกาดขาว
หมูบด
เต้าหู้ขาวหลอด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

17 เด็กพกิาร แกงจดืผักกาดขาว นักโภชนาการ ผักกาดขาว
หมูบด
ลูกชิ้น
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

18 เด็กพกิาร แกงจดืกะหล้่าปลี นักโภชนาการ กะหล้่าปลี
หมูบด
ลูกชิ้นกุง้/หมู
แครอท
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

19 เด็กพกิาร แกงจดืวุน้เส้น นักโภชนาการ วุน้เส้น
หมูบด
ลูกชิ้น
ฟองเต้าหู้
ดอกไม้จนี
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

20 เด็กพกิาร แกงจดืแตงกวาหมูบด นักโภชนาการ แตงกวา
หมูบด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

21 เด็กพกิาร แกงจดืไข่น้า้ ไข่ไก่
หมูบด
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
แครอท
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว



น้า้ปลา
เกลือ

22 เด็กพกิาร แกงจดืลูกชิ้นปลา นักโภชนาการ ผักกาดขาว
หมูบด
ลูกชิ้นปลา
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด(ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย
ต้นหอม
ผักชี
ใบค่ืนช่าย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

23 เด็กพกิาร ผัดบวบเหล่ียม-หม-ูไข่ นักโภชนาการ บวบเหล่ียม
ไข่ไก่
หมูชิ้น/หมูบด
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

24 เด็กพกิาร ผัดบวบเหล่ียม-ไก-่ไข่ นักโภชนาการ บวบเหล่ียม
ไข่ไก่
เนื้อไกช่ิ้น
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

25 เด็กพกิาร ผัดแตงกวา-หม-ูไข่ นักโภชนาการ แตงกวา
ไข่ไก่
หมูชิ้น/หมูบด
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

26 เด็กพกิาร ผัดแตงกวา-ไก-่ไข่ นักโภชนาการ แตงกวา
ไข่ไก่
เนื้อไกช่ิ้น
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

27 เด็กพกิาร ผัดผักรวมหมู นักโภชนาการ แครอท
กะหล้่าปลี
กระหล้่าดอก
บล็อกโคร่ี
เนื้อหมูชิ้น/หมูบด
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

28 เด็กพกิาร ผัดผักรวมใส่ไก่ นักโภชนาการ แครอท
กะหล้่าปลี
กระหล้่าดอก
บล็อกโคร่ี
เนื้อไก่
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

29 เด็กพกิาร ผัดวุน้เส้นใส่หมู นักโภชนาการ มะเขือเทศ
กะหล้่าปลี
ใบค่ืนฉ่าย
ต้นหอม
วุน้เส้น
ไข่ไก่
เนื้อหมู
น้า้มันพชื
พริกไทย



น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
เกลือ

30 เด็กพกิาร ผัดวุน้เส้นใส่ไก่ นักโภชนาการ มะเขือเทศ
กะหล้่าปลี
ใบค่ืนฉ่าย
ต้นหอม
วุน้เส้น
ไข่ไก่
เนื้อไก่
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
เกลือ

31 เด็กพกิาร ผัดกระเพราไก/่ไข่ดาว นักโภชนาการ ไกบ่ด/ไกช่ิ้น
ใบกระเพรา
พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
พริกขี้หนูสด / พริกชี้ฟา้
ถั่วฝักยาว/ยอดมะพร้าวออ่น/หอมหัวใหญ/่พริกหยวก
ไข่ไก่
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
เกลือ

32 เด็กพกิาร ผัดกระเพราหม/ูไข่ดาว นักโภชนาการ หมูบด/หมูชิ้น
ใบกระเพรา
พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
พริกขี้หนูสด / พริกชี้ฟา้
ถั่วฝักยาว/ยอดมะพร้าวออ่น/หอมหัวใหญ/่พริกหยวก
ไข่ไก่
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
เกลือ

33 เด็กพกิาร ผัดกระเพราเนื้อ/ไข่ดาว นักโภชนาการ เนื้อบด/เนื้อชิ้น
ใบกระเพรา
พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
พริกขี้หนูสด / พริกชี้ฟา้
ถั่วฝักยาว/ยอดมะพร้าวออ่น/หอมหัวใหญ/่พริกหยวก
ไข่ไก่
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
เกลือ

34 เด็กพกิาร ผัดเปร้ียวหวานไก่ นักโภชนาการ เนื้อไก่
สับปะรดแกง
มะเขือเทศ
แตงกวา
หอมหัวใหญ่
พริกหยวก
ซอสมะเขือเทศ
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

35 เด็กพกิาร ผัดเปร้ียวหวานหมู นักโภชนาการ เนื้อหมู
สับปะรดแกง
มะเขือเทศ
แตงกวา
หอมหัวใหญ่
พริกหยวก
ซอสมะเขือเทศ
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว



น้า้ปลา
เกลือ

36 เด็กพกิาร ผัดถั่วฝักยาวใส่ไข-่หมู นักโภชนาการ เนื้อหมู
ถั่วฝักยาว
ไข่ไก่
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

37 เด็กพกิาร ผัดฉ่าหอยแมลงภู่ นักโภชนาการ หอยแมลงภู่ต้มสุก
กระชาย(หั่นฝอย)
น้า้พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
ใบกระเพรา/ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกไทยออ่น
ข้าวโพดออ่น
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

38 เด็กพกิาร ผัดฉ่าปลาสวาย นักโภชนาการ ปลาสวาย
กระชาย(หั่นฝอย)
น้า้พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
ใบกระเพรา/ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกไทยออ่น
ข้าวโพดออ่น
มะเขือเปราะ
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

39 เด็กพกิาร ผัดฉ่าปลาดอลล่ี นักโภชนาการ ปลาดอลล่ี
กระชาย(หั่นฝอย)
น้า้พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
ใบกระเพรา/ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกไทยออ่น
ข้าวโพดออ่น
มะเขือเปราะ
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

40 เด็กพกิาร ผัดฉ่ารวมมิตรทะเล นักโภชนาการ กุง้ขาวสด
ปลาหมึก
ปลากระพง
กระชาย(หั่นฝอย)
น้า้พริกขี้เมาส้าเร็จรูป
ใบกระเพรา/ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกไทยออ่น
ข้าวโพดออ่น
มะเขือเปราะ
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

41 เด็กพกิาร ผัดไกใ่ส่ขิง นักโภชนาการ เนื้อไก่
ขิงหั่นฝอย
เห็ดหูหนูสด
หอมหัวใหญ่
แครอท
น้า้มันพชื
กระเทียม
พริกไทย
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

42 เด็กพกิาร ผัดถั่วงอกเต้าหู้หมูสับ นักโภชนาการ เนื้อหมูบด
ต้นหอม
เต้าหู้เหลืองแผ่น
ถั่วงอก
เลือดหมู
กระเทียม
น้า้มันพชื
พริกไทย



น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

43 เด็กพกิาร ผัดฟกัทองใส่หมูไข่ นักโภชนาการ ฟกัทอง
เนื้อหมู
ไข่ไก่
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

44 เด็กพกิาร ผัดผักบุ้งจนีหมูสับ นักโภชนาการ ผักบุ้งจนี
เนื้อหมูบด
เต้าเจีย้วด้า
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

45 เด็กพกิาร ผัดกะหล้่าปลีใส่หมู นักโภชนาการ กะหล้่าปลี
หมูชิ้น/หมูบด
แครอท
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

46 เด็กพกิาร ผัดกะหล้่าปลีใส่หมูกรอบ นักโภชนาการ กะหล้่าปลี
หมูกรอบ
แครอท
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

47 เด็กพกิาร ผัดพริกขิงไก่ นักโภชนาการ เนื้อไก่
ถั่วฝักยาว
พริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

48 เด็กพกิาร ผัดพริกขิงหมู นักโภชนาการ เนื้อหมู
ถั่วฝักยาว
พริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

49 เด็กพกิาร ผัดเผ็ดลูกชิ้นหมูหน่อไม้ นักโภชนาการ ลูกชิ้นหมู
หน่อไม้หั่นฝอย
น้า้พริกแกงเผ็ด
โหระพา/ใบกระเพรา
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

50 เด็กพกิาร ผัดเผ็ดปลาดุกมะเขือเปราะ นักโภชนาการ ปลาดุก
มะเขือเปราะ
น้า้พริกแกงเผ็ด
กระชาย(หั่นฝอย)
ใบมะกรูด
โหระพา/ใบกระเพรา
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

51 เด็กพกิาร ผัดพริกแกงผักบุ้งหมูสามชั้น นักโภชนาการ ผักบุ้งไทย
หมูสามชั้น
พริกแกงเผ็ด



ใบมะกรูด
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

52 เด็กพกิาร ผัดสายบัวใส่หมู นักโภชนาการ สายบัว
หมูชิ้น/หมูบด
พริกไทยป่น
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

53 เด็กพกิาร ผัดกระเพราลูกชิ้น นักโภชนาการ ลูกชิ้นไก/่หม/ูปลาบัวลอย/กุง้
พริกแกงขี้เมา
ใบกระเพรา
ถั่วฝักยาว/ยอดมะพร้าวออ่น
ซีอิว้ด้า
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

54 เด็กพกิาร ผัดมะเขือยาวใส่หมูบด นักโภชนาการ มะเขือยาว
หมูบด
ใบโหระพา
พริกไทย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

55 เด็กพกิาร ผัดผักคะน้าใส่หมู นักโภชนาการ ผักคะน้า
หมูชิ้น/หมูบด
แครอท
พริกขี้หนูสด
พริกไทย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

56 เด็กพกิาร ผัดผักคะน้าใส่หมูกรอบ นักโภชนาการ ผักคะน้า
หมูกรอบ
พริกขี้หนูสด
แครอท
พริกไทย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

57 เด็กพกิาร ผัดผักกวางตุ้งใส่หมู นักโภชนาการ กวางตุ้ง
หมูบด/หมูชิ้น
พริกขี้หนูสด
พริกไทย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

58 เด็กพกิาร ผัดเขียวหวานไก/่หมู นักโภชนาการ เนื้อหม/ูเนื้อไก่
พริกแกงเขียวหวาน
มะเขือเปราะ/ฟกัเขียว
มะเขือพวง/ยอดมะพร้าวออ่น
โหระพา
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

59 เด็กพกิาร ต้มเลือดหมู นักโภชนาการ หมูบด
เลือดหมู
ผักกาดหอม
ต้ังฉ่าย
ต้นหอม
ผักชี
น้า้ตาล
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
กระเทียม
น้า้ปลา



เกลือ
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว

60 เด็กพกิาร ต้มจบัฉ่าย นักโภชนาการ หัวผักกาดสด/หัวไชเท้า
ผักกวางตุ้ง
ผักคะน้า
ใบค่ืนฉ่าย
กะหล้่าปลี
เต้าหู้เหลืองแผ่น
หมูสามชั้น/หมูชิ้น
ซีอิว้ด้า
น้า้ตาลปี๊บ
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
กระเทียม
น้า้ปลา
เกลือ
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว

61 เด็กพกิาร ต้มข่าไก/่ปลา นักโภชนาการ เนื้อไก/่เนื้อปลากระพง/ปลาดอลล่ี
เลือดไก่
ข่า 
ตะไคร้
ใบมะกรูด
มะขามเปียก
ผักชีฝร่ัง
ต้นหอม
ผักชี
มะนาวขนาดกลาง
เห็ดนางฟา้/เห็ดออริจ/ิเห็ดฟาง/ฟกัเขียว/กะหล้่าปลี
พริกขี้หนู
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

62 เด็กพกิาร ต้มยา้ไก/่หม/ูทะเล/ขาหมู นักโภชนาการ เนื้อไก/่เนื้อหม/ูทะเล/ขาหมู
ข่า 
ตะไคร้
ใบมะกรูด
เห็ดนางฟา้/เห็ดออริจ/ิเห็ดฟาง/ฟกัเขียว/กะหล้่าปลี
มะนาวขนาดกลาง
พริกขี้หนูสด
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่
ผักชีฝร่ัง
ต้นหอม
ผักชี
น้า้ตาล
น้า้ปลา
ผงปรุงรส/ผงชูรส
เกลือ

63 เด็กพกิาร ต้มยา้ปลากระป๋อง นักโภชนาการ ปลากระป๋อง
ข่า 
ตะไคร้
ใบมะกรูด
เห็ดนางฟา้/เห็ดออริจ/ิเห็ดฟาง/กะหล้่าปลี
มะนาวขนาดกลาง
พริกขี้หนูสด
มะเขือเทศ
หอมหัวใหญ่
หอมแดง
ผักชีฝร่ัง
ต้นหอม
ผักชี
น้า้ตาล
น้า้ปลา
ผงปรุงรส/ผงชูรส
เกลือ

64 เด็กพกิาร แกงเผ็ดหม/ูไก่ นักโภชนาการ เนื้อหม/ูเนื้อไก่
ลูกชิ้นปลา
น้า้พริกแกงเผ็ด
กะทิสด
หน่อไม้หั่นฝอย
ใบมะกรูด
มะเขือพวง/ยอดมะพร้าวออ่น
โหระพา
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

65 เด็กพกิาร แกงส้มปลานิล กุง้ นักโภชนาการ กุง้ขาวสด
ปลานิล
น้า้พริกแกงส้ม
มะขามเปียก
มะละกอดิบ
กวางตุ้ง
หัวผักกาดสด/หัวไชเท้า
ถั่วฝักยาว
กะหล้่าปลี
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

66 เด็กพกิาร แกงหมูเทโพ นักโภชนาการ หมูสามชั้น
ผักบุ้งไทย
มะขามเปียก
ลูกมะกรูด
กะทิสด
พริกแกงเผ็ด



น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

67 เด็กพกิาร แกงแพนงหมู/ไก่ นักโภชนาการ หมูชิ้น/ไกช่ิ้น
พริกแกงแพนง
มะเขือพวง/มะเขือยาว
ใบมะกรูด
มะขามเปียก
ใบโหระพา
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

68 เด็กพกิาร แกงเผ็ดหม/ูไกม่ะเขือเปราะ ฟกัทอง นักโภชนาการ เนื้อไก/่เนื้อหมู
มะเขือเปราะ/ฟกัทอง
ใบโหระพา
พริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

69 เด็กพกิาร แกงค่ัวหอยแมลงภู่สับปะรด นักโภชนาการ หอยแมลงภู่ต้มสุก
สับปะรดแกง
พริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
ผงปรุงรส/ผงชูรส
เกลือ

70 เด็กพกิาร แกงออ่มหมู / ไก่ นักโภชนาการ หมูเนื้อแดง/เนื้อไก่
ปลาร้า
ผักชีลาว
ถั่วฝักยาว/กะหล้่าปลี
มะเขือเปราะ/ฟกัทอง
หอมแดง
พริกสด
เห็ดรวม
ข้าวค่ัว
ตะไคร้
ใบแมงลัก
น้า้ปลา
เกลือ
น้า้ตาล
ผงปรุงรส/ผงชูรส

71 เด็กพกิาร แกงจดืผักกาดดองใส่กระดูกหมู นักโภชนาการ กระดูกหมู
ผักกาดดอง
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
เกลือ
น้า้ตาล
พริกไทยป่น
กระเทียม
ต้นหอม
ผักชี

72 เด็กพกิาร แกงเขียวหวานหมู นักโภชนาการ หมูชิ้น
ขนมจนี พริกแกงเขียวหวาน

มะเขือเปราะ/ฟกัเขียว
มะเขือพวง
ขนมจนี
โหระพา
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

73 เด็กพกิาร แกงเขียวหวานไก่ นักโภชนาการ เนื้ออกไก่
ขนมจนี เลือดไก่

ขนมจนี
พริกแกงเขียวหวาน
มะเขือเปราะ/ฟกัเขียว
มะเขือพวง/ยอดมะพร้าวออ่น
โหระพา
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

74 เด็กพกิาร แกงเขียวหวานเนื้อ นักโภชนาการ เนื้อววั
ขนมจนี ขนมจนี

พริกแกงเขียวหวาน
มะเขือเปราะ/ฟกัเขียว
มะเขือพวง/ยอดมะพร้าวออ่น
โหระพา
กะทิสด
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือ

75 เด็กพกิาร ขนมจนี น้า้ยาป่า/ไทย (ปลา,ไก)่ นักโภชนาการ ขนมจนี
กระชาย
ลูกชิ้นปลา / ขาไก ่/ลูกชิ้นปลาบัวลอย 
เนื้อปลาน้า้ดอกไม้ / ปลานิล 
ปลาร้า
กะหล้่าปลี 
ถั่วงอก
ถั่วฝักยาว



ใบแมงลัก / ผักชีลาว
หอมแดง
พริกแห้ง
กระเทียม
ข่า
ใบมะกรูด
ตะไคร้
น้า้พริกแกงส้ม
ผงชูรส

76 เด็กพกิาร พะโล้หมูไข่ นักโภชนาการ ไข่เป็ด/ไข่ไก่
หมูสามชั้น/หมูชิ้น
เต้าหู้เหลืองแผ่น/เต้าหู้พวง
ซีอิว้ด้าหวาน
น้า้ตาลปี๊บ
กระดูกซ่ีโครงไกส่ด
เคร่ืองพะโล้
โปยกัก้
อบเชย
ผักชี
กระเทียม
น้า้ปลา
เกลือ
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว

77 เด็กพกิาร ไข่ลูกเขย นักโภชนาการ ไข่เป็ด/ไข่ไก่
มะขามเปียก
น้า้มันพชื
หอมหัวแดงเจยีว
น้า้ตาลปี๊บ
ผักชี
กระเทียม
น้า้ปลา
เกลือ
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว

78 เด็กพกิาร ยา้รวมมิตร(ยา้ต่างๆ) นักโภชนาการ หมูยอ/กนุเชียง/ลูกชิน้/ไส้กรอก/วุน้เส้น/ปูอัด/กุง้ขาวสด/ปลาหมึก

ยา้หมูมะนาว หอมหัวใหญ/่แตงกวา
ใบค่ืนช่าย
ต้นหอม
ผักชี
มะนาวขนาดกลาง
มะเขือเทศ
พริกขี้หนูสด
น้า้กระเทียมดอง
กระเทียม
น้า้ปลา
น้า้ตาลทราย
น้า้ตาลปี๊บ
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส

79 เด็กพกิาร ยา้ปลากระป๋อง นักโภชนาการ ปลากะป๋อง
หอมแขก
มะนาวขนาดกลาง
พริกขี้หนูสด
น้า้กระเทียมดอง
ใบสาระแหน่
กระเทียม
น้า้ปลา
น้า้ตาลทราย
น้า้ตาลปี๊บ
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส

80 เด็กพกิาร หอยแมลงภู่ผัดขิง นักโภชนาการ หอยแมลงภู่ต้มสุก
ขิงหั่นฝอย
เห็ดหูหนูสด
หอมหัวใหญ่
ต้นหอม
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
เกลือ

81 เด็กพกิาร ลาบหม/ูไก/่หมูยอ นักโภชนาการ หมูบด/ไกบ่ด/หมูยอ
พริกขี้หนูป่น
ข้าวค่ัว
สะระแหน่
ผักชีฝร่ัง
มะนาวขนาดกลาง
หัวหอมแดง/หอมแขก/หอมหัวใหญ่
เกลือ
น้า้ตาล
น้า้ปลา
ต้นหอม
ผักชี

82 เด็กพกิาร ไกก่ระเทียม นักโภชนาการ เนื้อไก่
กระเทียม
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล



ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

83 เด็กพกิาร หมูกระเทียม นักโภชนาการ เนื้อหมู
กระเทียม
น้า้มันพชื
พริกไทย
น้า้มันหอย
กระเทียม
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

84 เด็กพกิาร น่องไกน่้า้แดง นักโภชนาการ ปีกไกบ่น
ซอสมะเขือเทศ
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว

85 เด็กพกิาร น่องไกท่อด/หมูทอด นักโภชนาการ ปีกไกบ่น/น่องไก/่เนื้อหมู
แป้งทอดกรอบ/แป้งท้าว
ซอสมะเขือเทศ
พริกไทย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

86 เด็กพกิาร ไข่เจยีวหมูสับ นักโภชนาการ ไข่ไก่
หมูบด
ไส้กรอกหมู
แครอท
ต้นหอม
หอมหัวใหญ่
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
เกลือ
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว

87 เด็กพกิาร ข้าวผัดหม/ูไก/่กุง้ นักโภชนาการ เนื้อหม/ูเนื้อไก/่กุง้
แครอท
แตงกวา
ต้นหอม
ไข่ไก่
พริกไทย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

88 เด็กพกิาร ข้าวผัดไส้กรอก นักโภชนาการ ไส้กรอกหมู
แครอท
แตงกวา
ไข่ไก่
พริกไทย
ต้นหอม
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้มันหอย
น้า้ตาล
ซอสถั่วเหลือง สูตร 1/ซีอิว้ขาว
น้า้ปลา
เกลือ

89 เด็กพกิาร ข้าวมันไกต้่ม ไกท่อด +น้า้ซุป นักโภชนาการ สะโพกไก ่/ เนื้อไก่
แป้งทอดกรอบ/แป้งท้าว
ฟกัเขียว / หัวไชเท้า
เลือดไก่
ขิงแก่
น้า้ส้มสายชู
กระเทียม
เต้าเจีย้วขาว / ด้า
น้า้กระเทียมดอง
ต้นหอม/ผักชี
ต้ังฉ่าย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
น้า้ตาลปี๊บ
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
กระดูกซ่ีโครงไก(่ท้าน้า้ซุป)
พริกไทย

90 เด็กพกิาร ข้าวหน้าไก ่+ ไข่ต้ม นักโภชนาการ อกไก่
กนุเชียง
แตงกวา
ผักชี
ต้นหอม
พริกชี้ฟา้
เห็ดหอมสด
แป้งท้าว
พริกไทยป่น



น้า้มันงา
น้า้มันหอย
ไข่ไก่
หน่อไม้หั่นฝอย

91 เด็กพกิาร น้า้พริกปลาทู ผักต้ม ผักสด นักโภชนาการ ปลาทู
ไข่ต้ม หอมแดง

พริกขี้หนูสด
กระเทียม
แตงกวา
กะหล้่าปลี
แครอท
มะนาวขนาดกลาง
น้า้ตาล
น้า้ปลา
เกลือ
ไข่ไก่

92 เด็กพกิาร น้า้พริกปลาทูปลาร้า ผักต้ม ผักสด นักโภชนาการ ปลาทู
ไข่ต้ม ปลาร้า

หอมแดง
พริกขี้หนูสด
กระเทียม
แตงกวา
กะหล้่าปลี
แครอท
มะนาวขนาดกลาง
น้า้ตาล
น้า้ปลา
เกลือ
ไข่ไก่

93 เด็กพกิาร น้า้พริกกะปิ ผักต้ม ผักสด ไข่ต้ม นักโภชนาการ กะปิ
ปลาทูทอด ปลาทู

พริกขี้หนูสด
มะเขือพวง
กระเทียม
แตงกวา
กะหล้่าปลี
ถั่วฝักยาว
มะนาวขนาดกลาง
น้า้มันพชื
น้า้ตาล
น้า้ปลา
เกลือ
ไข่ไก่

94 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวราดหน้าหม/ูไก/่ทะเล นักโภชนาการ หม/ูไก/่ทะเล(กุง้,ปลาหมึก)
เส้นใหญ่
เส้นหมี่
ผักคะน้า/กะหล้่าปลี/แครอท/ข้าวโพดออ่น
แป้งท้าว /แป้งมัน
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
เต้าเจีย้วขาว / ด้า
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
พริกไทย

95 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวผัดซีอิ๊วหม/ูไก/่ทะเล(กุง้,ปลาหมึก) นักโภชนาการ หม/ูไก/่ทะเล(กุง้,ปลาหมึก)
เส้นใหญ่
เส้นหมี่
ผักคะน้า/กะหล้่าปลี/แครอท
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
พริกไทย

96 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวราดหน้าหมูสับ/ไกสั่บ นักโภชนาการ หมูสับ/ไกสั่บ
เส้นใหญ่
เส้นหมี่
แครอท/ผักกาดหอม
แป้งท้าว /แป้งมัน
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
เต้าเจีย้วขาว / ด้า
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้



เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
พริกไทย

97 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวลูกชิ้นหมูสับ นักโภชนาการ หมูสับ/ไกสั่บ
เส้นใหญ่
เส้นหมี่
เส้นบะหมี่
ลูกชิ้นหมู /ลกชิ้นปลา 
กะหล้่าปลี/ถั่วงอก/ผักบุ้งจนี
ต้นหอม/ผักช/ีค่ืนฉ่าย
ต้ังฉ่าย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
พริกไทย

98 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวต้มยา้หมู นักโภชนาการ หมูสับ/ไกสั่บ
เส้นใหญ่
เส้นหมี่
เส้นบะหมี่
ลูกชิ้นหมู /ลกชิ้นปลา 
กะหล้่าปลี/ถั่วงอก/ผักบุ้งจนี
ต้นหอม/ผักช/ีค่ืนฉ่าย
ต้ังฉ่าย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
ถั่วลิสงป่น
กุง้แห้งฝอย
พริกไทย

99 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวเย็นตาโฟ นักโภชนาการ หมูสับ/ไกสั่บ
เส้นใหญ่
เส้นหมี่
เส้นบะหมี่
ลูกชิ้นหมู /ลกชิ้นปลา /ลูกชิ้นกุง้
ซอสแดง
เต้าหู้พวง
เลือดหม/ูเลือดไก่
หมึกกรอบ
เห็ดหูหนูขาว
ผักบุ้งไทย
ต้นหอม/ผักช/ีค่ืนฉ่าย
ต้ังฉ่าย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
ถั่วลิสงป่น
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
กุง้แห้งฝอย
พริกไทย

100 เด็กพกิาร กว๋ยเต๋ียวหมูตุ๋น/ไกตุ๋่น นักโภชนาการ หมูหั่นเต๋า/ไกตุ๋่น
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
เส้นหมี่
เส้นใหญ่
เส้นบะหมี่
เลือดไก่
ถั่วงอก/ผักบุ้ง/กะหล้่าปลี
เคร่ืองตุ๋นยาจนี
อบเชย
โป้ยกัก้
ซีอิว้ด้า
ต้นหอม/ผักช/ีค่ืนฉ่าย
ต้ังฉ่าย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
ซีอิว้ด้า
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล



น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
พริกไทย

101 เด็กพกิาร บะหมี่เกีย๊วหมูแดง/หมูกรอบ นักโภชนาการ หมูสับ/ไกสั่บ
เส้นบะหมี่
เส้นใหญ่
แผ่นเกีย๊ว
หมูเนื้อแดง/หมูกรอบ
กะหล้่าปลี/ถั่วงอก/ผักบุ้งจนี/กวางตุ้ง
สีผสมอาหาร
ต้นหอม/ผักช/ีค่ืนฉ่าย
ต้ังฉ่าย
กระเทียม
น้า้มันพชื
น้า้ปลา
น้า้ตาลปี๊บ
ซอสปรุงรส / ซีอิว้ขาว
น้า้ตาล
น้า้ส้มสายชู
พริกป่น
พริกชี้ฟา้
เกลือ
ผงปรุงรส/ผงชูรส
กระดูกซ่ีโครงหม(ูท้าน้า้ซุป)
พริกไทย

102 เด็กพกิาร สุกีห้มู / ไก ่/ ทะเล นักโภชนาการ หมูชิ้น/ ไกช่ิ้น / กุง้ / ปลาหมึก / ลูกชิ้นกุง้ / ลูกชิ้นหมู / ลูกชิ้นปลา

วุน้เส้น
ผักบุ้งจนี
ใบค่ืนช่าย
น้า้จิม้สุกี้
กระดูกซ่ีโครงไก(่ท้าน้า้ซุป)
แครอท / เห็ดฟาง / เห็ดออริจ ิ/ เห็ดเข็มทอง 
ผักกาดขาว /กะปล้่าปลี / ข้าวโพดออ่น
ต้นหอม
ไข่ไก่

บ้านเฟื่องฟา้ ไข่ต้ม 400 ฟอง กล้วยน้า้วา้ 330 ลูก ทุกวนั และอาหารเสริมตามแพทย์ส่ัง 
บ้านราชาชาย ไข่ลวก 300 ฟอง ทุกวนั ผลไม้ตามฤดูกาล
บ้านราชาวดีหญิง ไข่ต้ม 250 ฟอง ทุกวนั

หมายเหตุ



ที่ ประเภทผู้รบับรหิาร รายการเมนูอาหาร แหล่งที่มา/อ้างอิง รายการวัตถุดิบ/เครื่องปรงุ ที่ใช้ประกอบอาหารในแต่ละเมนู ประโยชน์ตามหลักโภชนา

1 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวต้มหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- เนื้อหมูบด
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- ขิงอ่อนซอย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรสหมู

2 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวต้มไก่สับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- เนื้ออกไก่
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- ขิงอ่อนซอย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรสหมู

3 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวต้มกุ้งสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- กุ้งสด
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- ขิงอ่อนซอย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรสหมู

4 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวต้มปลากะพง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- เนื้อปลากระพง
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- ขิงอ่อนซอย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรสหมู

5 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวต้มปลาหมึก ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- ปลาหมึก
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- ขิงอ่อนซอย
- กระเทียม

เมนูอาหารส าหรบัจัดเลี้ยงผู้รบับรกิารในหน่วยงานของ พม.
กรม…ส่งเสรมิและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ…

สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านก่ึงวิถี (หญิง) จังหวัดปทุมธานี



- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรสหมู

6 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดผักบุง้ไฟแดง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ผักบุง้จนี  
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

7 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดยอดคะน้า ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ยอดคะน้า  
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

8 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดกะหล้่าปลีหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กะหล้่าปลี  
- กระเทียม
- เนื้อหมูบด
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

9 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดผักกาดขาวใส่ไข่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ผักกาดขาว  
- กระเทียม
- ไข่ไก่
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

10 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดไชโป้วหวานใส่ใข่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ไขโป้วหวานหัน่ฝอย  
- กระเทียม
- ไข่ไก่
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

11 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดผักกาดดองใส่ไข่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ผักกาดดอง  
- กระเทียม
- ไข่ไก่
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

12 ผู้พิการทางด้านจติเวช กะหล้่าปลีผัดไข่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กะหล้่าปลี  
- กระเทียม
- ไข่ไก่
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

13 ผู้พิการทางด้านจติเวช แตงกวาผัดไข่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - แตงกวา  
- กระเทียม



- ไข่ไก่
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

14 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดยอดฟักแม้ว ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ยอดฟักแม้ว  
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

15 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดผักรวม ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กะหล้่าปลี  
- ข้าวโพดอ่อน
- แครอท
- ถั่วลันเตา
- ดอกกะหล้่า
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

16 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดถั่วงอกเต้าหูห้มูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ถั่วงอก  
- เต้าหูแ้ข็ง
- เนื้อหมูบด
- ต้นหอม
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

17 ผู้พิการทางด้านจติเวช ดอกกุ้ยช่ายผัดตับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ดอกกุ้ยช่าย  
- ตับหมู
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

18 ผู้พิการทางด้านจติเวช ไก่ผัดขิง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- ขิงอ่อน
- เห็ดหูหนูสด
- พริกหยวก
- หัวหอมใหญ่
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

19 ผู้พิการทางด้านจติเวช หมูผัดพริกหยวก ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- พริกหยวก
- หัวหอมใหญ่



- พริกขี้หนู
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

20 ผู้พิการทางด้านจติเวช ไก่ผัดพริกหยวก ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- พริกหยวก
- หัวหอมใหญ่
- พริกขี้หนู
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้ามันหอย
- น้้าตาล

21 ผู้พิการทางด้านจติเวช หมูผัดน้้าพริกเผา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- หัวหอมใหญ่
- แครอท
- ใบโหระพา
- พริกขี้หนู
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้าพริกเผา

22 ผู้พิการทางด้านจติเวช ไก่ผัดน้้าพริกเผา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - อกไก่  
- หัวหอมใหญ่
- แครอท
- ใบโหระพา
- พริกขี้หนู
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้าพริกเผา

23 ผู้พิการทางด้านจติเวช มะระผัดไข่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - มะระ  
- กระเทียม
- ไข่ไก่
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

24 ผู้พิการทางด้านจติเวช ย้าไข่เค็ม ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ไข่เค็ม  
- หอมแดง
- แครอท
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- พริกขี้หนู
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล



25 ผู้พิการทางด้านจติเวช ย้ากุนเชียง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กุนเชียง  
- หอมแดง
- แครอท
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- พริกขี้หนู
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล

26 ผู้พิการทางด้านจติเวช ย้าไข่ดาว ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ไข่ไก่  
- หอมแดง
- แครอท
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- พริกขี้หนู
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล

27 ผู้พิการทางด้านจติเวช ย้าลูกชิ้นหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ลูกชิ้นหมู  
- เนื้อหมูบด
- หอมแดง
- แครอท
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- พริกขี้หนู
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล

28 ผู้พิการทางด้านจติเวช ย้าฮอทดอก ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ฮอทดอก  
- เนื้อหมูบด
- หอมแดง
- แครอท
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- พริกขี้หนู
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล

29 ผู้พิการทางด้านจติเวช ย้าวุ้นเส้น ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- วุ้นเส้น
- หอมแดง
- แครอท
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- พริกขี้หนู
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล

30 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเผ็ดหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ตะไคร้



- ใบมะกรูด
- ใบโหระพา
- พริกชี้ฟ้าแดง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

31 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเผ็ดไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ใบโหระพา
- พริกชี้ฟ้าแดง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

32 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเทโพ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูสามชั้น  
- ผักบุง้ไทย
- ใบมะกรูด
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- กะทิส้าเร็จรูป
- มะขามเปียก
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

33 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงพะแนง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- มะเขือพวง
- ใบมะกรูด
- น้้าพริกแกงพะแนง
- กะทิส้าเร็จรูป
- มะขามเปียก
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

34 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเขียวหวานไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- เลือดไก่ (ก้อน)
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ใบโหระพา
- พริกชี้ฟ้าแดง
- น้้าพริกแกงเขียวหวาน
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

35 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเขียวหวานลูกชิ้นปลา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ลูกชิ้นปลาแบน  
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง



- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ใบโหระพา
- พริกชี้ฟ้าแดง
- น้้าพริกแกงเขียวหวาน
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

36 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงส้มผักรวม ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- มะละกอ
- กะหล้่าปลี
- หัวไชเท้า
- แครอท
- น้้าพริกแกงส้ม
- มะขามเปียก
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

37 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงส้มมะละกอใส่กุ้ง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กุ้งสด  
- มะละกอ
- น้้าพริกแกงส้ม
- มะขามเปียก
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

38 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงส้มหน่อไม้ดองใส่ปลา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- หน่อไม้ดอง
- น้้าพริกแกงส้ม
- มะขามเปียก
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

39 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงป่าไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ถั่วฝักยาว
- กระชาย
- พริกไทยอ่อน
- พริกชี้ฟ้าแดง
- ใบกะเพรา
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

40 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงป่าปลาดุก ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลาดุก  
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ถั่วฝักยาว
- กระชาย
- พริกไทยอ่อน
- พริกชี้ฟ้าแดง



- ใบกะเพรา
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

41 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงป่าหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ถั่วฝักยาว
- กระชาย
- พริกไทยอ่อน
- พริกชี้ฟ้าแดง
- ใบกะเพรา
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

42 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเหลืองมะละกอ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กุ้งสด  
- มะละกอ
- น้้าพริกแกงเหลือง
- น้้ามะนาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

43 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเหลืองสับปะรด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กุ้งสด  
- สับปะรด
- น้้าพริกแกงเหลือง
- น้้ามะนาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

44 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงไตปลา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลาซาบะ  
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ฟักทอง
- ถั่วฟักยาว
- ไตปลาขวด
- น้้าพริกแกงไตปลา
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ

45 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงค่ัวสับปะรดหอยแมลงภู่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หอยแมงภูต้่มสุกแกะเปลือก  
- สับปะรด
- ใบมะกรูด
- พริกชี้ฟ้าแดง
- น้้ามันถั่วเหลือง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- มะขามเปียก
- เกลือ
- ผงปรุงรส



- น้้าตาล
46 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเปรอะ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หน่อไม้สด  

- บวบ
- ฟักทอง
- เห็ดนางฟ้า
- ชะอม
- ใบแมงลัก
- ใบยา่นาง
- ตะไคร้
- หอมแดง
- พริกขี้หนูแดง
- ปลาร้า
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ข้าวขาว 5%

47 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงอ่อมหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- มะเขือเปราะ
- ใบแมงลัก
- ถั่วฝักยาว
- กะหล้่าปลี
- ผักชีลาว
- ตะไคร้
- ต้นหอม
- หอมแดง
- พริกขี้หนู
- ปลาร้า
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ข้าวขาว 5%

48 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงอ่อมไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- มะเขือเปราะ
- ใบแมงลัก
- ถั่วฝักยาว
- กะหล้่าปลี
- ผักชีลาว
- ตะไคร้
- ต้นหอม
- หอมแดง
- พริกขี้หนู
- ปลาร้า
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ข้าวขาว 5%

49 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงเลียง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- ข้าวโพดอ่อน
- ฟักทอง
- บวบ
- เห็ดนางฟ้า
- ใบแมงลัก
- หอมแดง
- กระชาย
- พริกขี้หนู
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ



50 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มข่าไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- เลือดไก่ (ก้อน)
- กะหล้่าปลี
- เห็ดนางฟ้า
- ข่า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- พริกขี้หนู
- กะทิส้าเร็จรูป
- น้้ามะนาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

51 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มแซ่บซ่ีโครงหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ซ่ีโครงหมู  
- ข่า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- พริกขี้หนูแห้ง
- หอมแดง
- ข้าวขาว 5%
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้ามะนาว

52 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มแซ่บเคร่ืองในหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เคร่ืองในหมู  
- ข่า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ต้นหอม
- ผักชีฝร่ัง
- พริกขี้หนูแห้ง
- หอมแดง
- ข้าวขาว 5%
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้ามะนาว

53 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มย้าขาหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ขาหมู  
- ข่า
- เห็ดนางฟ้า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ต้นหอม
- ผักชีฝร่ัง
- พริกขี้หนูแห้ง
- พริกขี้หนู
- หอมแดง
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้ามะนาว

54 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มย้าปลากระป๋อง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลากระป๋อง  
- เห็ดนางฟ้า
- ข่า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ต้นหอม



- ผักชีฝร่ัง
- พริกขี้หนูแห้ง
- พริกขี้หนู
- หอมแดง
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้ามะนาว

55 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มย้ากุ้ง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - กุ้งสด  
- เห็ดนางฟ้า
- ข่า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ต้นหอม
- ผักชีฝร่ัง
- พริกขี้หนูแห้ง
- พริกขี้หนู
- หอมแดง
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้ามะนาว

56 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มย้าปลา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- ข่า
- เห็ดนางฟ้า
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ต้นหอม
- ผักชีฝร่ัง
- พริกขี้หนูแห้ง
- พริกขี้หนู
- หอมแดง
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้ามะนาว

57 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืมะระยดัไส้หมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - มะระ  
- เนื้อหมูบด
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

58 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืแตงกวายดัไส้หมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - แตงกวา  
- เนื้อหมูบด
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล



59 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืไข่น้้า ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ไข่ไก่  
- เนื้อหมูบด
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

60 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืเต้าหูห้ลอดหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เต้าหูห้ลอด  
- เนื้อหมูบด
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

61 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืผักกาดขาวหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- ผักกาดขาว
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

62 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืต้าลึงหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- ผักต้าลึง
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

63 ผู้พิการทางด้านจติเวช แกงจดืวุ้นเส้นหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- ผักกาดขาว
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- วุ้นเส้น

64 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มจดืหัวไชเท้าหมูสับ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- หัวไชเท้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม



- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

65 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มจดืมะระซ่ึโครงหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ซ่ีโครงหมู  
- มะระ
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

66 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มจดืฟักซ่ีโครงหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ซ่ีโครงหมู  
- ฟักเขียว
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

67 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มจดืหน่อไม้ซ่ีโครงหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ซ่ีโครงหมู  
- หน่อไม้สด
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

68 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มจบัฉ่าย ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - โครงไก่  
- กะหล้่าปลี
- หัวไชเท้า
- ผักกวางตุ้ง
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- เต้าหูแ้ข็ง
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ซอสปรุงรส
- น้้าตาล

69 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มเลือดหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- เลือดหมูก้อน
- หัวไชเท้า
- ผักต้าลึง
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม



- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

70 ผู้พิการทางด้านจติเวช ต้มซุปไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- มะเขือเทศ
- หัวหอมใหญ่
- ต้นหอม
- ผักค่ืนช่าย
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

71 ผู้พิการทางด้านจติเวช หลนปลาร้า/ ไข่ต้ม/ ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- กระชาย
- พริกขี้หนู
- พริกชี้ฟ้า
- กะทิส้าเร็จรูป
- ปลาร้า
- ผงปรุงรส
- ไข่ไก่
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา
- กะหล้่าปลี
- มะเขือเปราะ

72 ผู้พิการทางด้านจติเวช หลนเต้าเจี้ยว+ไข่ต้ม+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- เต้าเจี้ยวขาว
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- กระชาย
- พริกขี้หนู
- พริกชี้ฟ้า
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ไข่ไก่
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา
- กะหล้่าปลี
- มะเขือเปราะ

73 ผู้พิการทางด้านจติเวช น้้าพริกปลาร้า+ไข่ต้ม+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- พริกขี้หนู
- หอมแดง
- กระเทียม
- ต้นหอม
- ผักชี
- ปลาร้า
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- ไข่ไก่
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา
- กะหล้่าปลี
- มะเขือเปราะ

74 ผู้พิการทางด้านจติเวช น้้าพริกปลาป่น+ไข่ต้ม+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลานิล  
- พริกขี้หนู



- หอมแดง
- กระเทียม
- ต้นหอม
- ผักชี
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- ไข่ไก่
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา
- กะหล้่าปลี
- มะเขือเปราะ

75 ผู้พิการทางด้านจติเวช น้้าพริกอ่อง+ไข่ต้ม+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้อหมูบด  
- ต้นหอม
- ผักชี
- มะเขือเทศ
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- กะปิ
- น้้ามันถั่วเหลือง
- น้้าปลา
- น้้าตาล
- ไข่ไก่
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา
- กะหล้่าปลี
- มะเขือเปราะ

76 ผู้พิการทางด้านจติเวช น้้าพริกกะป+ิไข่ต้ม+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - มะเขือพวง  
- พริกขี้หนู
- กระเทียม
- กะปิ
- น้้ามะนาว
- น้้าปลา
- น้้าตาล
- ไข่ไก่
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา
- กะหล้่าปลี
- มะเขือเปราะ

77 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดเผ็ดปลาดุกทอดใส่ใบกะเพรา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลาดุก  
- ใบมะกรูด
- ใบกะเพรา
- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

78 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดเผ็ดปลาดุกทอดใส่ผักบุง้ไทย ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ปลาดุก  
- ใบมะกรูด
- ผักบุง้ไทย
- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

79 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดเผ็ดหมูใส่ถั่วฝักยาว ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- ใบมะกรูด
- ใบกะเพรา
- ถั่วฝักยาว



- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

80 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดเผ็ดไก่ใส่มะเขือเปราะ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- ใบมะกรูด
- ใบกะเพรา
- มะเขือเปราะ
- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

81 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดฉ่าลูกชิ้นปลา ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ลูกชิ้นปลาแบน  
- กระชายซอย
- พริกไทยอ่อน
- ใบมะกรูด
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- ใบกะเพรา
- น้้ามันถั่วเหลือง
- น้้ามันหอย
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส

82 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดฉ่าหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- กระชายซอย
- พริกไทยอ่อน
- ใบมะกรูด
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- ใบกะเพรา
- น้้ามันถั่วเหลือง
- น้้ามันหอย
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส

83 ผู้พิการทางด้านจติเวช ผัดฉ่าไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- กระชายซอย
- พริกไทยอ่อน
- ใบมะกรูด
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- พริกชี้ฟ้าเขียว/แดง
- ใบกะเพรา
- น้้ามันถั่วเหลือง
- น้้ามันหอย
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส

84 ผู้พิการทางด้านจติเวช หมูกระเทียม ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- กระเทียม
- ผักชี
- แตงกวา
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส



- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

85 ผู้พิการทางด้านจติเวช ไก่กระเทียม ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- กระเทียม
- ผักชี
- แตงกวา
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

86 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวผัดหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- หมูเนื้อแดง
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

87 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวผัดไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- เนื้ออกไก่
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

88 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวผัดฮอทดอก ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- ฮอทดอก
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

89 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวผัดอเมริกัน ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- หมูเนื้อแดง
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

90 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวมันไก+่น้้าซุป ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- เนื้อสะโพกไก่



- เลือดไก่ (ก้อน)
- โครงไก่
- ขิงแก่
- กระเทียม
- พริกขี้หนู
- หัวไชเท้า
- แตงกวา
- ผักชี
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ซอสปรุงรส
- น้้าตาล
- เต้าเจี้ยว

91 ผู้พิการทางด้านจติเวช ข้าวหมูแดง+น้้าซุป ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ข้าวขาว 5%  
- หมูเนื้อแดง
- โครงไก่
- ต้นหอม
- ผักชี
- กระเทียม
- หัวไชเท้า
- แตงกวา
- ผงพะโล้
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วขาว
- สีผสมอาหาร (สีแดง)
- งาขาว
- แป้งมัน

92 ผู้พิการทางด้านจติเวช ขนมจนี+แกงเขียวหวานไก+่ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ขนมจนี  
- เนื้ออกไก่
- เลือดไก่ (ก้อน)
- มะเขือเปราะ
- มะเขือพวง
- ตะไคร้
- ใบมะกรูด
- ใบโหระพา
- พริกชี้ฟ้าแดง
- น้้าพริกแกงเขียวหวาน
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- กะปิ
- ถั่วฝักยาว
- แตงกวา

93 ผู้พิการทางด้านจติเวช ขนมจนี+น้้ายาไก+่ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ขนมจนี  
- เนื้ออกไก่
- ลูกชิ้นปลาแบน
- ตะไคร้
- กระชาย
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- กะปิ
- ผงปรุงรส



- ถั่วฝักยาว
- กะหล้่าปลี
- ใบแมงลัก
- แตงกวา

94 ผู้พิการทางด้านจติเวช ขนมจนี+น้้ายาปลา+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ขนมจนี  
- ปลานิล
- ลูกชิ้นปลาแบน
- ตะไคร้
- กระชาย
- น้้าพริกแกงเผ็ด
- กะทิส้าเร็จรูป
- เกลือ
- กะปิ
- ผงปรุงรส
- ถั่วฝักยาว
- กะหล้่าปลี
- ใบแมงลัก
- แตงกวา

95 ผู้พิการทางด้านจติเวช ขนมจนี+น้้ายาป่า+ผักสด ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ขนมจนี  
- ปลานิล
- ลูกชิ้นปลาแบน
- กระชายซอย
- ใบมะกรูด
- ต้นหอม
- ข่า
- หอมแดง
- กระเทียม
- พริกขี้หนูแห้ง
- ปลาร้า
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- ถั่วฝักยาว
- กะหล้่าปลี
- ใบแมงลัก
- แตงกวา

96 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวค่ัวไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่  
- เนื้ออกไก่
- ไข่ไก่
- แครอท
- ต้นหอม
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล

97 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่  
- หมูเนื้อแดง
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส



- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

98 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ผัดซีอิ๊วไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่  
- เนื้ออกไก่
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

99 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เส้นหมี่อบแห้ง  
- หมูเนื้อแดง
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

100 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่ผัดซีอิ๊วไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เส้นหมี่อบแห้ง  
- เนื้ออกไก่
- ไข่ไก่
- แครอท
- ผักคะน้า
- ต้นหอม
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

101 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ราดหน้าหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่  
- หมูเนื้อแดง
- กะหล้่าปลี
- แครอท
- ผักคะน้า
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- แป้งมัน
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

102 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ราดหน้าไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่  
- เนื้ออกไก่
- กะหล้่าปลี



- แครอท
- ผักคะน้า
- กระเทียม
- พริกไทยขาว
- แป้งมัน
- น้้ามันถั่วเหลือง
- ซอสปรุงรส
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

103 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่ลูกชิ้นหมูต้มย้า ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เส้นหมี่อบแห้ง  
- ลูกชิ้นหมู
- เนื้อหมูบด
- โครงไก่
- ถั่วงอก
- หัวไชเท้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้าส้มสายชู
- ถั่วลิสง

104 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นหมีลู่กชิ้นปลาต้มย้า ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เส้นหมี่อบแห้ง  
- ลูกชิ้นปลาแบน
- เนื้อหมูบด
- โครงไก่
- ถั่วงอก
- หัวไชเท้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้าส้มสายชู
- ถั่วลิสง

105 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่หมูตุ๋น ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เส้นหมี่อบแห้ง  
- หมูเนื้อแดง
- โครงไก่
- เคร่ืองปรุงน้้าก๋วยเต๋ียว
- ถั่วงอก
- หัวไชเท้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ



- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

106 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่ไก่ตุ๋น ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เส้นหมี่อบแห้ง  
- เนื้อสะโพกไก่
- โครงไก่
- เคร่ืองปรุงน้้าก๋วยเต๋ียว
- ถั่วงอก
- หัวไชเท้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซีอิ๊วด้า

107 ผู้พิการทางด้านจติเวช ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่เยนตาโฟ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่  
- ลูกชิ้นปลาเส้น
- เนื้อหมูบด
- โครงไก่
- ถั่วงอก
- ผักบุง้ไทย
- หัวไชเท้า
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- กระเทียม
- น้้ามันปาล์ม
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- ซอสแดง

108 ผู้พิการทางด้านจติเวช สุกี้น้้าหมู ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - หมูเนื้อแดง  
- ไข่ไก่
- โครงไก่
- ผักบุง้จนี
- ผักกาดขาว
- ต้นหอม
- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- หัวไชเท้า
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้าจิ้มสุกี้
- วุ้นเส้น

109 ผู้พิการทางด้านจติเวช สุกี้น้้าไก่ ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - เนื้ออกไก่  
- ไข่ไก่
- โครงไก่
- ผักบุง้จนี
- ผักกาดขาว
- ต้นหอม



- ผักชี
- ผักค่ืนช่าย
- หัวไชเท้า
- พริกไทยขาว
- เกลือ
- ผงปรุงรส
- น้้าตาล
- น้้าจิ้มสุกี้
- วุ้นเส้น

110 ผู้พิการทางด้านจติเวช ไข่เจยีวทรงเคร่ือง ทีมสหวชิาชีพ/พยาบาลวชิาชีพ - ไข่ไก่  
- เนื้อหมูบด
- แครอท
- ต้นหอม
- หัวหอมใหญ่
- น้้ามันปาล์ม



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

1 คนพกิาร โจ๊กหมบูด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อหมบูด
ขิงหั่นฝอย
ต้นหอม
เกลือปน่
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว
รสดี

2 คนพกิาร ข้าวต้มรวมมติร พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กุ้งสด
ปลาหมกึ
ไกส่ดสับ
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
เกลือปน่
รสดี
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว

3 คนพกิาร ข้าวต้ม ย าไข่เค็ม พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไข่เค็ม
หอมแขก
มะนาว
พริกขี้หนสูด
ผักค่ืนช่าย
เกลือปน่
น้ าตาลทราย

4 คนพกิาร ข้าวต้มหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดงหั่น
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
เกลือปน่
รสดี
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

5 คนพกิาร ข้าวต้มไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
เกลือปน่
รสดี
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว

6 คนพกิาร ข้าวต้มกุ้ง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กุ้งสด
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
เกลือปน่
รสดี
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว

7 คนพกิาร โจ๊กไกบ่ด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อไกบ่ด
ขิงหั่นฝอย
ต้นหอม
เกลือปน่
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว
รสดี

8 คนพกิาร ข้าวต้ม ย ากนุเชียง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กนุเชียง
หอมแขก
มะนาว
พริกขี้หนสูด
ผักค่ืนช่าย
เกลือปน่
น้ าตาลทราย

9 คนพกิาร แกงเขียวหวานหมเูด้ง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูด้ง
กะทิ



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

กระชายหั่นฝอย
พริกแกงเขียวหวาน
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
พริกชี้ฟา้
เกลือปน่
ผงชูรส
น้ าตาลปี๊บ
น้ าปลา

10 คนพกิาร แกงจืดวุน้เส้นไกบ่ด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกบ่ดอย่างดี
วุน้เส้นแช่น้ า
เหด็หหูนู
หวัแครอท
ผักกาดขาว
ต้นหอม
ผักค่ืนช่าย
รสดี
ซีอิ้วขาว
เกลือปน่

11 คนพกิาร ผัดกระเพราหมสัูบ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อหมบูด
หอมหวัใหญ่
ใบกระเพรา
กระเทยีมบด
พริกขี้หนสูด
เกลือปน่
รสดี
น้ ามนัหอย
น้ ามนัพชื

12 คนพกิาร แกงจืดกวางตุ้งใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อหมบูด
ผักกวางตุ้ง
แครอท
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว
พริกไทยปน่



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

กระเทยีมเจียว
13 คนพกิาร ต้มข่าไกใ่ส่กะหล่ าปลี พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%

ไกส่ดสับ
กะทิ
กะหล่ าปลี
ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ผักชีฝร่ัง
พริกขี้หนสูด
มะนาว
เกลือ
มะขามเปยีก

14 คนพกิาร หมสูามชั้นผัดชี้เมา พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมสูามชั้นหั่น
พริกขี้หนสูด
กระเทยีมบด
กระชายหั่นฝอย
ใบกระเพรา
ใบมะกรูด
มะเขือเปราะ
น้ าปลา
รสดี
ผงชูรส
น้ าตาลทราย

15 คนพกิาร ต้มจืดผักกาดขาวใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อหมบูด
ผักกาดขาว
ต้นหอม
เกลือ
ซีอิ้วขาว
รสดี

16 คนพกิาร หอยลายผัดน้ าพริกเผา พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หอยลาย
พริกผัดขี้เมา
ใบโหระพา
กระเทยีมบด
น้ าพริกเผา
นมสด
เกลือ



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

รสดี
น้ ามนัพชื
น้ าตาลทราย

17 คนพกิาร ต้มจืดผักกาดขาวใส่ไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกบ่ดอย่างดี
ผักกาดขาว
แครอท
ต้นหอม
เกลือ
ซีอิ้วขาว
รสดี

18 คนพกิาร ข้าวผัดไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อไกห่ั่น
มะเขือเทศ
หอมหวัใหญ่
หวัแครอท
ต้นหอม
ไข่ไก่
ผักชี
ซอสมะเขือเทศ
กระเทยีมบด
น้ าตาลทราย
น้ าปลา
รสดี
น้ ามนัหอย

19 คนพกิาร น้ าพริกปลาร้าปลาทู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ปลาร้าเบญจพรรณ
ปลาทแูกะ
กะทิ
หอมแดง
กระเทยีมกลีบ
พริกขี้หนสูด
พริกชี้ฟา้
เกลือปน่
น้ าปลา
มะเขือเปราะ

20 คนพกิาร ต้มจับฉ่ายหมสูามชั้น พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมสูามชั้นหั่น
ผักกวางตุ้ง
ผักคะนา้



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

หวัผักกาดสด
ผักค่ืนช่าย
ผักขม
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วด า

21 คนพกิาร กว๋ยเต๋ียวเส้นใหญ่หมตุู๋น พยาบาลวิชาชีพ เส้นใหญ่
หมเูนื้อแดงหั่น
น้ าตาลกรวด
ถั่วงอก
ต้ังฉ่าย
น้ ากระเทยีมดอง
ต้นหอม
กระดูกหมตู้มน้ าแกง
ผักชีฝร่ัง
เกลือ
กระเทยีมเจียว
ซีอื้วขาว
ผงชูรส

22 คนพกิาร ต้มจืดผักกาดสดหมสูามชั้น พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมสูามชั้นหั่น
หวัผักกาดสด
ค่ืนฉ่าย
ปลาหมกึแหง้หั่นฝอย
ต้นหอม
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว

23 คนพกิาร ผัดไกน่้ าพริกเผา พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดผ่าซีก
น้ าพริกผัดขี้เมา
ใบโหระพา
น้ าพริกเผา
นมสด
กระเทยีมบด
เกลือปน่
พริกไทยปน่
กระเทยีมเจียว
ซีอิ้วขาว
รสดี



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

น้ าตาลทราย
24 คนพกิาร พะแนงหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%

หมเูนื้อแดงหั่น
กะทิ
ใบมะกรูด
พริกชี้ฟา้
มะเขือพวง
น้ าพริกแกงพะแนง
เกลือปน่
ผงชูรส
น้ าตาลปี๊บ

25 คนพกิาร ผัดวุน้เส้นใส่ไข่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
วุน้เส้นสด
ไข่ไก่
กระเทยีมบด
ต้นหอม
ผักกาดขาว
หอมหวัใหญ่
น้ ามนัพชื
เกลือปน่
รสดี
น้ ามนัหอย
ซีอิ้วขาว
น้ าตาลทราย

26 คนพกิาร ต้มจืดกะหล่ าปลีใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กะหล่ าปลี
เนื้อหมบูด
ต้นหอม
หวัแครอท
กระเทยีมเจียว
พริกไทยปน่
ซีอิ้วขาว
เกลือปน่

27 คนพกิาร ผัดพริกแกงหมใูส่ถั่วฝักยาว พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดงหั่น
ถั่วฝักยาว
พริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
เกลือปน่
รสดี



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

น้ าตาลทราย
น้ าปลา

28 คนพกิาร ขนมจีนน้ ายาปลาทู พยาบาลวิชาชีพ ขนมจีน
กระชายบด
กะทิ
ใบแมงลัก
น้ าพริกแกงเผ็ด
ปลาทแูกะ
ถั่วงอก
กะหล่ าปลี
เกลือปน่

29 คนพกิาร ผัดกระเพราไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกบ่ดอย่างดี
ใบกระเพรา
กระเทยีมบด
พริกขี้หนสูด 
หอมหวัใหญ่ 
รสดี
น้ ามนัพชื
เกลือปน่
ซีอิ้วขาว
น้ ามนัหอย
น้ าตาลทราย
ซีอิ้วด า

30 คนพกิาร ราดหนา้เส้นใหญ่หมู พยาบาลวิชาชีพ เส้นใหญ่
หมเูนื้อแดงหั่น
กระดูกหมตู้มน้ าแกง
กะหล่ าดอก
หวัแครอท
เต้าเจี้ยวด า
แปง้ทา้ว
พริกชี้ฟา้
กะหล่ าปลี
น้ าส้มสายชู
พริกไทยปน่
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว
ซีอิ้วด า
น้ ามนัพชื



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

น้ าตาลทราย
ซอสหอยนางรม

31 คนพกิาร ผัดฟกัทองใส่ไข่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ฟกัทอง  
ไข่ไก ่
กระเทยีมบด
รสดี
น้ ามนัพชื
น้ าตาลปี๊บ
เกลือปน่

32 คนพกิาร แกงปา่ไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดผ่าซีก
น้ าพริกแกงเผ็ด
กะปิ
มะเขือเปราะ
ถั่วฝักยาว
ใบกระเพรา
กระชายหั่นฝอย
พริกชี้ฟา้ (เขียว,แดง)
น้ ามนัพชื
เกลือปน่
ผงชูรส

33 คนพกิาร น้ าตกหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดงหั่น
มะนาว
ข้าวค่ัว
พริกปน่
ต้นหอม
ผักชีฝร่ัง
หอมแขก
น้ าปลา
ผงชูรส
น้ าตาลทราย
ซอสหอยนางรม

34 คนพกิาร ต้มจืดฟกัไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
ฟกัแก่
ผักชี
เหด็หอมแหง้
รสดี



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

ซีอิ้วขาว
เกลือปน่
พริกไทยปน่
รากผักชี
กระเทยีมเจียว

35 คนพกิาร แกงออ่มไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดผ่าซีก
ข่า
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ผักชีลาว
ถั่วฝักยาว
กะหล่ าปลี
ข้าวค่ัว
พริกขี้หนสูด
ใบแมงลัก
น้ าปลาร้า

36 คนพกิาร แกงจืดเต้าหู้หลอดใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เต้าหู้หลอด
เนื้อหมบูด
ผักกาดขาว
หวัแครอท
ต้นหอม
ผักค่ืนช่าย
เกลือปน่
รสดี
กระเทยีมเจียว
พริกไทยปน่

37 คนพกิาร ผัดพริกแกงไกใ่ส่ถั่ว พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดผ่าซีก
ถั่วฝักยาว
น้ าพริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
ผงชูรส
รสดี
เกลือปน่
น้ าตาลทราย
น้ ามนัหอย
น้ าปลา
น้ ามนัพชื



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

38 คนพกิาร ต้มผักกาดดองใส่หมสูามชั้น พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ผักกาดดองหั่นแกง
หมสูามชั้นหั่น
กระเทยีมกลีบ
พริกไทยปน่
ซีอิ้วขาว
เกลือปน่
รสดี

39 คนพกิาร ค่ัวกล้ิงไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกบ่ดอย่างดี
น้ าพริกแกงค่ัวกล้ิง
ใบมะกรูด
น้ ามนัพชื
เกลือปน่
ผงชูรส
ซีอิ้วขาว

40 คนพกิาร แกงเขียวหวานไกใ่ส่ฟกั พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
น้ าพริกแกงเขียวหวาน
กะทิ
พริกชี้ฟา้
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
ฟกัแก่
เกลือปน่
ผงชูรส
น้ าตาลปี๊บ
น้ าปลา

41 คนพกิาร พะโล้หมใูส่ไข่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมสูามชั้นหั่น
ผักชี
ไข่เปด็
น้ าตาลปี๊บ
เกลือปน่
ซีอิ้วด า
อบเชย
ผงพะโล้
โปย๊กั๊ก
กระเทยีมกลีบ
รากผักชี



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

42 คนพกิาร เส้นใหญ่ผัดซีอิ้วใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ เส้นใหญ่
ผักคะนา้
หมเูนื้อแดงหั่น
ไข่ไก่
น้ าตาลทราย
น้ ามนัพชื
น้ าปลา
น้ ามนัหอย
ผงชูรส
รสดี

43 คนพกิาร แกงเทโพหมสูามชั้น พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมสูามชั้นหั่น
กระทกิล่อง
น้ าพริกแกงเผ็ด
ผักบุ้งไทย
ลูกมะกรูด
กระเทยีมบด

44 คนพกิาร มสัมั่นไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
นอ่งไก่
น้ าพริกแกงมสัมั่น
กะทิ
มนัฝร่ัง
สัปปะรดแกง
ขิงหั่นฝอย
ถั่วลิสงค่ัว
น้ าตาลปี๊บ
มะขามเปยีก
เกลือปน่
ใบยี่หร่า

45 คนพกิาร ลาบหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมบูด
ข้าวค่ัว
ผักชีฝร่ัง
ต้นหอม
ใบสะระแหน่
พริกปน่
หนงัหมหูั่นต้มสุก
หอมแขกใหญ่  
มะนาว 
น้ าปลา



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

ผงชูรส
46 คนพกิาร ปกีไกท่อด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%

ปกีไกเ่ต็ม
น้ ามนัพชื
เกลือปน่
แปง้ทอดกรอบ
ผงชูรส

47 คนพกิาร ต้มย าน้ าใสใส่เหด็ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดผ่าซีก
ข่า
ตะไคร้
ใบมะกรูด
มะเขือเทศสีดา
พริกขี้หนสูด  
เหด็นางฟา้
ผักชีฝร่ัง
มะนาว 
เกลือปน่
ผงชูรส

48 คนพกิาร ไกผั่ดขิง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดผ่าซีก
ขิงหั่นฝอย
หอมใหญ่
เหด็หหูนู
ต้นหอม
เต้าเจี้ยวขาว
เกลือปน่
ซีอิ้วขาว
น้ ามนัหอย
น้ าตาลทราย
น้ ามนัพชื

49 คนพกิาร แกงเขียวหวานหมใูส่ฟกัทอง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดงหั่น
กะทิ
พริกแกงเขียวหวาน
ฟกัทอง
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
พริกชี้ฟา้
เกลือปน่



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

ผงชูรส
น้ าตาลปี๊บ
น้ าปลา

50 คนพกิาร ผัดกะหล่ าปลีใส่ปลาอนิทรีย์ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กะหล่ าปลี
กระเทยีม
ปลาอนิทรีย์
พริกขี้หนสูด
น้ าตาลทราย
น้ ามนัพชื
น้ ามนัหอย
ซอสปรุงรสฝาเขียว
ผงชูรส

51 คนพกิาร ต้มจืดฟกัใส่ซ่ีโครงหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ซ่ีโครงหมู
ฟกัแก่
ผักชี
เหด็หอมแหง้
เกา๋กี้
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว

52 คนพกิาร แกงส้มผักบุ้ง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กุ้งสด
น้ าพริกแกงส้ม
ปลานลิ
ผักบุ้งไทย
กะปิ
กระชายบด
มะขามเปยีก
น้ าตาลปี๊บ
เกลือ
ผงชูรส

53 คนพกิาร ย าวุน้เส้น พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
วุน้เส้นสด
หมบูด
หอมหวัใหญ่
หวัแครอท
ผักค่ืนช่าย
ต้นหอม



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

มะนาว
น้ าตาลทราย
พริกขี้หนสูด
น้ าปลา
ผงชูรส

54 คนพกิาร แกงค่ัวถั่วฝักยาวใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ถั่วฝักยาว
หมเูนื้อแดงหั่น
น้ าพริกแกงเผ็ด
กะทิ
ใบมะกรูด
มะขามเปยีก
น้ าตาลปี๊บ
เกลือปน่
น้ ามนัพชื

55 คนพกิาร ผัดพริกไกใ่ส่มะเขือเปราะ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
พริกขี้หนสูด
กระเทยีมบด
ใบโหระพา
มะเขือเปราะ
ใบมะกรูด
เกลือปน่
น้ าตาลทราย
ผงชูรส
ซอสปรุงรสฝาเขียว
น้ ามนัพชื

56 คนพกิาร ต้มจืดหอมใหญ่ใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ เนื้อหมบูด
หอมหวัใหญ่
หมเูด้ง
ผักชี
กระเทยีมบด
แครอท
ต้นหอม
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว

57 คนพกิาร เต้าเจี้ยวหลน พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เต้าเจี้ยวขาว
เนื้อหมบูด



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

หอมแขกใหญ่
พริกชี้ฟา้
กะทิ
แตงกวา
มะขามเปยีก
น้ าตาลปี๊บ
ไข่ไก่
เกลือ
ผงชูรส

58 คนพกิาร ต้มย าไกน่้ าข้น พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
มะนาว
พริกขี้หนสูด
ผักชีฝร่ัง
นมสด
น้ าพริกเผา
เกลือปน่
รสดี
ผงชูรส

59 คนพกิาร หมสูามชั้นผัดพริกสด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมสูามชั้นหั่น
พริกชี้ฟา้
ใบโหระพา
กระเทยีมบด
หอมหวัใหญ่
เกลือปน่
น้ าตาลทราย
รสดี
ผงชูรส
น้ ามนัหอย
น้ ามนัพชื

60 คนพกิาร แกงเผ็ดไกใ่ส่หนอ่ไมด้อง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
น้ าพริงแกงเผ็ด
กะทิ
หนอ่ไมด้องหั่น
ใบโหระพา



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

พริกชี้ฟา้
เกลือปน่
น้ าตาลปี๊บ
ผงชูรส

61 คนพกิาร เกี้ยมอี๋น้ าใส พยาบาลวิชาชีพ เกี้ยมอี๋
เนื้อหมบูด
ผักชี
หมเูด้ง
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
น้ าตาลกรวด
กระดูกหมตู้มน้ าแกง
น้ ากระเทยีมดอง
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว

62 คนพกิาร ต้มซุปแขกไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
มนัฝร่ัง
หอมหวัใหญ่
มะเขือเทศสีดา
ผักค่ืนช่าย
หอมเจียว
มะนาว
พริกขี้หนสูด
เกลือปน่
รสดี
ซีอิ้วขาว
ผงชูรส

63 คนพกิาร ผัดผักรวมใส่หมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดงหั่น
ดอกกะหล่ า
หวัแครอท
ถั่วลันเตา
น้ ามนัพชื
น้ ามนัหอย
รสดี
น้ าตาลทราย
เกลือปน่

64 คนพกิาร พะแนงไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

ไกส่ดสับ
กะทิ
พริกชี้ฟา้
ใบมะกรูด
มะเขือพวง
น้ าพริกแกงพะแนง
เกลือปน่
ผงชูรส
น้ าตาลปี๊บ
น้ าปลา

65 คนพกิาร ผัดเขียวหวานไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
น้ าพริกแกงเขียวหวาน
มะเขือเปราะ
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกชี้ฟา้
เกลือปน่
น้ ามนัพชื
น้ าตาลปี๊บ

66 คนพกิาร กว๋ยเต๋ียวหมเูส้นใหญ่ พยาบาลวิชาชีพ เส้นใหญ่
เนื้อหมบูด
ต้นหอม
ผักชี
ปลาเส้น
น้ าตาลกรวด
กระดูกหมตู้มน้ าแกง
น้ ากระเทยีมดอง
ต้ังฉ่าย
ถั่วงอก
ลูกชิ้นหมู

67 คนพกิาร ต้มข่าไกใ่ส่เหด็ออรินจิ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
กะทิ
เหด็ออรินจิ
ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ผักชีฝร่ัง
พริกขี้หนสูด



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

มะนาว
เกลือ
มะขามเปยีก
ผงชูรส

68 คนพกิาร ข้าวผัดกนุเชียง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กนุเชียง
หอมหวัใหญ่
หวัแครอท
ต้นหอม
ไข่ไก่
ผักชี
กระเทยีมบด
น้ ามนัพชื
รสดี
ซอสปรุงรสฝาเขียว

69 คนพกิาร แกงกะหร่ีไก่ พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
น้ าพริกแกงกะหร่ี
หอมหวัใหญ่
มนัฝร่ัง
กะทิ
น้ าตาลทราย
เกลือปน่
ผงชูรส

70 คนพกิาร ผัดเปร้ียวหวานหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดงหั่น
แตงกวา
หอมหวัใหญ่
สัปปะรด
มะเขือเทศ
ต้นหอม
ซอสมะเขือเทศ
น้ ามนัพชื
น้ าตาลทราย
เกลือปน่

71 คนพกิาร ไกผั่ดพริกแกง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
ไกส่ดสับ
น้ าพริกแกงเผ็ด
มะเขือเปราะ
ใบโหระพา



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

ใบมะกรูด
เกลือปน่
น้ าปลา
น้ าตาลทราย
ผงชูรส

72 คนพกิาร กว๋ยเต๋ียวค่ัวไก่ พยาบาลวิชาชีพ เส้นใหญ่
เนื้อไกห่ั่น
ไขไก่
กะหล่ าปลี
ต้นหอม
น้ ามนัพชื
น้ าตาลทราย
น้ าปลา
ผงชูรส

73 คนพกิาร แหนมหมหูลน พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
แหนมหมู
เนื้อหมบูด
หอมแขก
พริกชี้ฟา้
ไข่ไก่
น้ าตาลทราย
แตงกวา
เกลือปน่
รสดี
มะขามเปยีก

74 คนพกิาร มสัมั่นหมู พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
หมเูนื้อแดง
น้ าพริกแกงมสัมั่น
กะทิ
ขิงหั่นฝอย
ถั่วลิสงค่ัว
น้ าตาลปี๊บ
มะขามเปยีก
เกลือปน่

75 คนพกิาร ผัดมะเขือยาวใส่หมบูด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เนื้อหมบูด
มะเขือยาว
เต้าเจี้ยวด า
พริกผัดขี้เมา
ใบโหระพา



ที่ ประเภทรับบริการ รายการเมนอูาหาร แหล่งที่มา/อา้งองิ
วัตถุดิบ/เคร่ืองปรุง ที่ใช้

ประกอบอาหารในแต่ละวัน
ประโยชนต์ามหลักโภชนา

เมนอูาหารส าหรับจัดเล้ียงผู้รับบริการในหนว่ยงานของ พม.
กรมส่งเสริมและพฒันาคุณภาพชีวิตคนพกิาร

สถานคุ้มครองและพฒันาคนพกิารพระประแดง จังหวัดสมทุรปราการ

น้ าตาลทราย
ผงชูรส
น้ าปลา

76 คนพกิาร ผัดเต้าหู้หลอดทรงเคร่ือง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เต้าหู้หลอด
ผักค่ืนช่าย
เนื้อหมบูด
ต้นหอม
พริกชี้ฟา้
น้ ามนัพชื
น้ าตาลทราย
ซีอิ้วขาว
ผงชูรส

77 คนพกิาร แกงเผ็ดเปด็ย่าง พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
เปด็ย่างสับ
กะทกิล่อง
น้ าพริกแกงเขียวหวาน
มะเขือพวง 
มะเขือเปราะ 
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
มะเขือเทศสีดา
พริกสดพริกชี้ฟา้
เกลือปน่
น้ าตาลทราย
ผงชูรส

78 คนพกิาร น้ าพริกกะป ิปลาททูอด พยาบาลวิชาชีพ ข้าวสาร 5%
กะปิ
กุ้งแหง้
พริกขี้หนู
ผักชี
มะเขือเปราะ
มะนาว
กระเทยีมกลีบ
น้ าตาลปี๊บ
มะมว่งเปร้ียว
ผงชูรส
ปลาทู
น้ ามนัพชื



 

 
 
 
 
 
 
 
 

๕.  กลุ่มเป้ำหมำยผู้เสียหำยจำกกำรค้ำมนุษย์ 



หลกัโภชนาการ

ม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ แหล่งท่ีมา/อา้งอิง

1 1.ขา้วสวย 1.ก๋วยเต๋ียวหมูตม้ย  า 1.ขา้วสวย ฝ่ายโภชนาการ
2.เกาเหลาลูกช้ินหมู 2.น ้าล  าใย 2.น ้าพริกกะปิ ปลาทูทอด มะเขือยาวทอด คณะแพทยศ์าสตร์ศิริราชพยาบาล

3.แกงจืดเห็ดหอมไก่บด ปริมาณอาหารท่ีควรไดรั้บของวยัรุ่น

2 1.ขา้วตม้ไก่ฉีก 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย 12-18 ปี หญิง  1,600- 1850 กิโลแคลลอร่ี

2.กะเพราไก่ใส่ถัว่ฝักยาว 2.ตม้ข่าไก่

3.ไข่เจียว 3. เตา้หู้ปลาผดักะหล ่าปลี

3 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย

2.อกไก่ผดัถัว่แขก 2.ผดัพริกไก่ใส่ผกับุง้ 2.แกงหมูเทโพผกับุง้ไทย

3.ตม้จืดฟักไก่ 3.น่องไก่ทอด

4 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย

2.แตกกวาผดัไข่ 2.ย  าไก่แซ่บ 2.แกงส้มผกัรวมปลาโอ

3.ตม้จืดหน่อไมไ้ก่ 3.ปลาดุกแดดเดียว

5 1.ขา้วสวย 1.บะหม่ีหมูแดง 1.ขา้วสวย

2.ไก่กรอบผดัพริกหวาน 2.น ้าแขง็ใสเฉาก๋วยน ้าแดง 2.พะแนงหมู

3.ไข่ตม้

รายการอาหาร

รายการอาหารส าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

กลุ่มเป้าหมาย ผูรั้บบริการสถานคุม้ครองสวสัดิภาพผูเ้สียหายจากการคา้มนุษย ์(บา้นเกร็ดตระการ) จงัหวดันนทบุรี  ช่วงวยั  12-18 ปี

ล าดบั



หลกัโภชนาการ

ม้ือเชา้ ม้ือกลางวนั ม้ือเยน็ แหล่งท่ีมา/อา้งอิง

6 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย

2.วุน้เส้นผดัไข่ใส่ไส้กรอกกะหล ่าปลี 2.ไก่ผดัพริกหยวกหวัหอมใหญ่ 2.แกงฟักทองหมู

3.ไกจ้อ้ทอด 3.ไก่คัว่เกลือ

7 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย

2.ไก่ผดัน ้ามนัหอย 2.หมูทอด น ้าจ้ิมแจ่ว น ้าซุป 2.แกงเขียวหวานไก่

3.โอเล้ียง 3.ผดัฟักทอง

8 1.ขา้วสวย 1.เส้นหม่ีราดหนา้หมูหมกั 1.ขา้วสวย

2.ผดัขิงไก่ 2.ขนมสาคูเปียกขา้วโพด 2.ลาบไก่ (ผกัเคียง =ผกักาดขาว แตงกวา)

3.ตม้จืดไก่บดเตา้หู้หลอด

9 1.ขา้วสวยหรือขา้วตม้ 1.ขา้วสวย 1.ขา้วผดัสับปะรด

2. หวัไชโป้หวานผดัไข่ 2.ผดัพริกไก่ใบโหระพา 2.ตม้ย  าไก่

3.ไข่ดาว

10 1.ขา้วตม้ไก่บด 1.ขา้วสวย 1.ขา้วสวย

2.หมูอบ น ้าจ้ิมซีฟดู 2.ปูอดัอบวุน้แส้น

3.น ้าชาด าเยน็ 3.ตม้จืดผกักาดดอง

ผูป้ระสานงาน นางสาวนุชรา   พลศรีดา หมายเหตุ * ในส่วนผลไม ้ไม่ไดจ้ดัซ้ือ เน่ืองจากตอ้งใชง้บประมาณมาก

เบอร์ติดต่อ 025845115  ต่อ 121

ล าดบั
รายการอาหาร



                                                             สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ (บ้านศรีสุราษฎร์) จังหวัดสุราษฎร์ธานี

หลักโภชนาการ

มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น แหล่งทีม่า/อ้างอิง

1 ไข่เจียว ข้าวเหนียวไก่ทอด ปลาทอดน้้าพริกผักสด Clean Food Good Taste

2 ข้าวผัดไก่ ก๋วยเต๊ียวไก่ตุ่นมะระ แกงพริกปลา+ไข่ต้ม Clean Food Good Taste

3 ข้าวผัดกุ้ง ข้าวมันไก่ ผัดกระเพราไก่+ไข่ดาว Clean Food Good Taste

4 ย้าไข่เค็ม+ผัดผักบุง้ ข้าวหมกไก่ กุ้งชุปแป้งทอด+แกงเห็ด Clean Food Good Taste

5 ผัดกะหล้่าปลีใส่ไก่ แกงไก่หน่อไม้ดอง ปลาทอดเคร่ืองแกง Clean Food Good Taste

6 ไก่ต้มผักกาดดอง แกงมัสมั่นไก่มันฝร่ัง แกงส้มกุ้งผักรวม+ไข่เจียว Clean Food Good Taste

7 ผัดซีอิ๊วเส้นหมี่เหลือง แกงส้มปลา+ไข่เจียว แกงเลียงกุ้งผักรวม Clean Food Good Taste

8 แกงจืดไก่สับ ขนมจีนแกงไตปลา+ไข่ต้ม ค่ัวกล้ิงไก+่ไข่เจียว Clean Food Good Taste

9 ขนมปังชุปไข่ทอด+โอวัลติน ผัดเผ็ดไก่ แพนงเนื้อ Clean Food Good Taste

10 แกงไข่ แกงเผ็ดเนื้อ ต้มแซ่บไก+่ไข่ต้ม Clean Food Good Taste

ผู้ประสานงาน นางสาวเสาวลักษณ์ พลสงคราม

เบอร์ติดต่อ "0867420158

รายการอาหาร

รายการอาหารส้าหรับกลุ่มเป้าหมาย 

ล้าดับ

(กลุ่มเป้าหมาย  ช่วงวัย  12-37  ป)ี 
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รายการอาหารสำหรับกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับบริการสถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ จังหวัดระนอง ช่วงวัย 12-18 ปี และช่วงวัย 19-50 ปี

ลำดับ
รายการอาหาร

หลักโภชนาการ

แหล่งข้อมูลอ้างอิง

มื้อเช้า มื้อกลางวัน มื้อเย็น

ช่วงอายุ 12-18 ปี ช่วงอายุ 19-50 ปี ช่วงอายุ 12-18 ปี ช่วงอายุ 19-50 ปี ช่วงอายุ 12-18 ปี ช่วงอายุ 19-50 ปี

1 1.ผัดซีอิ้ว 1.ข้าวต้มปลา
1.ข้าวสวย

2.กระเพราไก่

3.ไข่ดาว

1.ข้าวสวย

2.ฟักทองผัดไข่

3.แกงส้มปลาผักกาดสด

1.ข้าวสวย

2.ปลาทอดราดเครื่องแกง

3.ต้มจืดไก่ผักกาดสด

1.ข้าวสวย

2.ผัดคะน้าใส่เต้าเจี๊ยว

3.ไก่ผัดตะไคร้

โภชนาการสำหรับทุกช่วงวัย โดยความร่วมมืือของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องในกระทรวงสาธารณสุข และสำนักงานประกันสังคม 
https://multimedia.anamai.moph.go.th

2 1.ก๋วยจั๋บไก่
1.นมยูเอชทีรสจืด

2.ขนมปังปอนด์ปิ้ง

1.ข้าวสวย

2.น้ำพริกกะปิ

3.ปลาทอด

1.ข้าวสวย

2.ผัดผักรวมมิตร

3.แกงมัสมั่นไก่

1.ข้าวสวย

2.ปลาต้มเต้าเจี้ยว

3.ผัดฝักทองกระปิ

1.ข้าวสวย

2.ผัดมะละกอใส่ไข่

3.ปลาทอดรักพริกแห้ง

3 1.ข้าวผัดรวมมิตร 1.ก๋วยจับไก่
1.ข้าวสวย

2.ผัดคะน้าน้ำมันหอย

3.ผัดเผ็ดไก่ถั่วฝักยาว

1.ข้าวสวย

2.ต้มจืดไก่ผักกาดขาว

3.ผัดเผ็ดไก่ถั่วฝักยาว

1.ข้าวสวย

2.แกงจืดไข่น้ำใส่ผักกาดขาว

3.ปลาต้มต้มพริกไทยดำ

1.ข้าวสวย

2.น้ำพริกกะปิผักสด

3.ปลาทอดเกลือ

4 1.ราดหน้า 1.ข้าวผัดไข่
1.ข้าวเหนียว

2.ส้มตำปลาร้า

3.ไก่ทอด

1.ข้าวสวย

2.ผัดกะหล่ำปลีน้ำปลา

3.ต้มยำปลา

1.ข้าวสวย

2.ยำไข่ดาว

3.ผัดกะหล่ำปีน้ำปลา

1.ข้าวสวย

2.แกงพริกไก่มะเขือยาว

3.ผัดคะน้าน้ำมันหอย

5 1.ข้าวไข่เจียว
1.ข้าวต้ม

2.ผัดผักบุ้งใส่เต้าเจี๊ยว

1.ข้าวสวย

2.ซุปแตงกวาสอดไส้

3.ไก่ผัดขิง

1.ข้าวสวย

2.ไก่ผัดขิง

3.แกงเลียงบวบ

1.ข้าวสวย

2.ไก่ผัดขี้เมา

3.ไข่ตุ๋น

1.ข้าวสวย

2.แกงส้มปลาผักรวม

3.ไข่เจียว

6 1.ข้าวต้มไก่ 1.ก๋วยเตี๋ยวไก่น้ำใส
1.ข้าวเหนียว

2.ลาบไก่

3.ไข่ต้ม

1.ข้าวสวย

2.ผัดถั่วงอกใส่เต้าหู้แผ่น

3.อย่ามะม่วงปลาฉิ้งฉ้าง

1.ข้าวสวย

2.ยำไข่เค็ม

3.ผัดฟักทองใส่กะปิ

1.ข้าวสวย

2.ต้มฉับฉ่าย

3.ปลาผัดขี้เมา

7 1.ข้าวต้มปลา 1.ข้าวต้มไก่
1.ข้าวสวย

2.แกงเลียงฟักเขียว

3.ผัดกวางตุ้งน้ำมันหอย

1.ข้าวสวย

2.ต้มจืดมะระยัดไส้

3.ยำมะม่วงใส่ปลาฉิ้งฉ้าง

1.ข้าวสวย

2.แกงเขียวหวานไก่

3.ไข่เจียว

1.ข้าวสวย

2.ปลาหนึ่งซีอิ๊ว

3.ไข่ต้มราดเครื่องแกง

8 1.ข้าวผัดไข่ 1.ข้าวคลุกกะปิ
1.ข้าวสวย

2.ผัดพริกหยวกไก่

3.ไข่เจียว

1.ข้าวสวย

2.น้ำพริกกะปิ,ผักลวก

3.แกงเลียงรวมมิตร

1.ข้าวสวย

2.แกงพริกไก่มะเขือยาว

3.ผัดผักรวมมิตร

1.ข้าวสวย

2.ผัดพริกหยวกก่

3.ไข่ต้ม

9
1.ข้าวต้ม

2.ผัดผักบุ้งน้ำมันหอย

1.ข้าวสวย

2.กะหล่ำปลีผัดไข่

1.ข้าวสวย

2.แกงกะทิไก่มันฝรั่ง

3.ผัดวุ้นเส้นกะหล่ำปลี

1.ข้าวเหนียว

2.ส้มตำ

3.ไก่ทอด

1.ข้าวสวย

2.ปลาทอดพริกสด

3.แกงเลียงรวมมิตร

1.ข้าวสวย

2.ต้มจืดไก่มันฝรั่ง

3.ผัดเผ็ดไก่มะเขือยาว

10
1.นมถั่วเหลือง

2.ขนมปัง

1.ราดหนา้
1.ข้าวสวย

2.ผัดบวบใส่ไข่

3.ไก่ผัดตะไคร้

1.เข้าเหนียว

2.ลาบไก่

3.ไข่ต้ม

1.ข้าวสวย

2.ต้มจับฉ่าย

3.ผัดเผ็ดไก่มะเขือเปราะ

1.ข้าวสวย

2.แกงพริกไก่มะเขือพวง

3.ไข่ตุ๋น

https://multimedia.anamai.moph.go.th


 

 

 

 

 

 

๖.   กลุ่มเป้ำหมำยคนไร้ที่พึ่ง 
 

 



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
1 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม ผัดถั่วงอกใส่หมู เลือดไก่ เต้าหู้ https://www.calforlife.com ข้าว

หมูสับ
ขึ้นฉ่าย
เลือดไก่
เต้าหู้ขาว
ซอสปรุงรส
ซอสหอยนางรม
พริกไทยป่น
เกลือ
น้า้ตาลทราย
น้า้ปลา

2 คนไร้ที่พึง่ บะหมี่เหลืองหมู ลูกชิ้นหมู ,, บะหมี่เหลือง
หมูบด
ลูกชิ้นหมู
ต้นหอม
ผักชี
ผักกวางตุ้ง
กระเทียมเจียว
เคร่ืองต้มน้า้ก๋วยเต๋ียว
พริกไทย
พริกขี้หนูป่น
น้า้ส้ม อสร
โครงไก่
หัวผักกาดสด
น้า้ตาลทราย
เกลือ
น้า้ปลา

3 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย แกงเขียวหวานไก่ ใส่เลือดไก่ ,, ข้าวสวย
มะเขือเปราะ
มะเขือพวง
ใบโหระพา
กะทิ
พริกแกงเขียวหวาน
เนื้ออกไก่
น้า้ตาลทราย
น้า้ปลา
เกลือ

4 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย แกงเผ็ดมะระหมู ,, ข้าวสวย
หมูเนื้อแดง
กะทิ
มะระจีน
พริกแกงเผ็ด
น้า้ปลา
เกลือ
น้า้ตาลทราย

5 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย ผัดบวบใส่ไข่ หมู ,, ข้าวสวย
หมูเนื้อแดง
บวบ
ซอสหอยนางรม
น้า้ปลา

เมนูอาหารส าหรบัจัดเลี้ยงผู้รบับรกิารในหน่วยงานของ พม.
(กรมพัฒนาสังคมและสวัสดกิาร)

ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

https://www.calforlife.com/


รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

เกลือ
น้า้ตาลทราย
กระเทียมเจียว
ไข่ไก่
พริกไทยป่น

6 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย ผัดเปร้ียวหวานหมู ,, ข้าวสวย
หมูเนื้อแดง
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
กระเทียมเจียว
น้า้ปลา
น้า้ตาลทราย
แตงกวา
พริกหยวก
ต้นหอม
ซอสมะเขือเทศ

7 คนไร้ที่พึง่ ข้าวมันไก่ น้า้ซุป ,, ข้าว
เนื้ออกไก่
โครงไก่
ขิงอ่อน
กระเทียมแห้ง
ซอสปรุงรส
น้า้ปลา
น้า้ตาลทราย
ฟกัแฟง
พริกขี้หนูสด
เต้าเจี้ยวน้า้
ต้นหอม
ผักชี
น้า้ส้ม อสร

8 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย ผัดขิงใส่ไก่ ,, ข้าวสวย
เนื้ออกไก่
หอมหัวใหญ่
ต้นหอม
แครอท
น้า้ตาลทราย
เห็ดหูหนูสด
ขิงหั่นฝอย
พริกหยวก
ซอสปรุงรส
น้า้ปลา
มะเขือเทศ

9 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย แกงเลียงปลาดุก ,, ข้าวสวย
ปลาดุกหั่นชิ้น
เห็ดนางฟา้
ฟกัทอง
ใบแมงลัก
บวบเหล่ียม
แตงโมอ่อน
น้า้ปลา
เหลือ



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้ตาลทราย

10 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย ลาบไก่ ผักจิ้ม ,, ข้าวสวย
เนื้ออกไก่
ตับไก่
ข้าวค่ัว
น้า้ปลา
มะนาว
มะขามเปียก
พริกขี้หนูป่น
ต้นหอม
ผักชี
แตงกวา

11 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย ผัดกระเพราไก่ ,, ข้าวสวย
เนื้ออกไก่บด
ใบกระเพรา
น้า้ปลา
น้า้ตาลทราย
พริกขี้หนูสด
ซอสปรุงรส
ซอสหอยนางรม
พริกหยวก

12 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มเคร่ืองหมู ,, ข้าว
หมูบด
ซอสปรุงรส
น้า้ปลา
ต้นหอม
พริกไทยป่น
กระเทียมเจียว
เกลือ
ผักชี

13 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม ผัดผักบุ้งใส่ไหมู ,, ข้าว
หมูเนื้อแดง
ซอสปรุงรส
เต้าเจี้ยวน้า้
ซอสหอยนางรม
ผักบุ้งจีน
กระเทียม
น้า้ปลา
น้า้ตาลทราย

14 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย แกงหมูเทโพ ,, ข้าวสวย
หมูเนื้อแดง
ผักบุ้งไทย
กะทิ
พริกแกงเผ็ด
น้า้ตาลทราย
น้า้ปลา
เกลือ

15 คนไร้ที่พึง่ ข้าวสวย แกงเผ็ดมะระปลาดุก ,, ข้าวสวย
ปลาดุกหั่นชิ้น



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

พริกแกงเผ็ด
น้า้ตาลทราย
น้า้ปลา
มะระจีน
กะทิ
เกลือ

16 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มทะเล ข้าว
ปลาหมึก
กุ้ง
กระเทียม
รากผักชี
เกลือ
พริกไทยป่น
ต้นหอม
ขิง

17 คนไร้ที่พึง่ ผัดกะหล้่าปลี หน้าอกไก่บด
กะหล้่าปลี
กระเทียม
น้า้มันหอย
น้า้ปลา
ซอสปรุงรส
น้า้ตาล

18 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มกุ้งมะละกอ กุ้งสด
มะละกอ
เคร่ืองแกงส้ม
กะปิแกง
มะขามเปียก
เกลือ
น้า้ตาล
น้า้ปลา

19 คนไร้ที่พึง่ แกงกะทิไก่หน่อไม้ ไก่สดหั้นชิ้น
หน่อไม้ต้ม
เคร่ืองแกงกะทิ
กะปิแกง
น้า้กะทิ
เกลือ
น้า้ปลา
น้า้ตาล
ใบมะกรูด

20 คนไร้ที่พึง่ แกงเทโพหมูกับผักบุ้ง หมูเนื้อแดงหั่นชิ้น
ผักบุ้ง
เคร่ืองแกงกะทิ
กะปิแกง
น้า้กะทิ
มะขามเปียก
เกลือ
น้า้ตาล
น้า้ปลา

21 คนไร้ที่พึง่ ต้มขมิ้นไก่กับฟกัเขียว ไก่สดหั่นชิ้น



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ฟกัเขียว
เกลือ
ซอสปรุงรส
น้า้ตาล
ขมิ้น
ตะไคร้

22 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มปลากับสับปะรด ปลานิล
สับปะรด
เคร่ืองแกงส้ม
กะปิแกง
มะขามเปียก
เกลือ
น้า้ตาล
น้า้ปลา

23 คนไร้ที่พึง่ แกงพริกไก่กับฟกัทอง  ไก่สดหั่นชิ้น
ฟกัทอง
เคร่ืองแกงเผ็ด
กะปิแกง
เกลือ
น้า้ปลา
น้า้ตาล
ใบโหรพา

24 คนไร้ที่พึง่ ต้มจืดไก่บดผักรวม หน้าอกไก่บด
ผักกาดขาว
แครอท
ต้นหอม
เต้าหู้แข็ง
วุ้นเส้น
รากผักชี
พริกไทย
เกลือ
ซอสปรุงรส
น้า้ตาล

25 คนไร้ที่พึง่ แกงบวดฟกัทอง ฟกัทอง
น้า้กะทิ
น้า้ตาล
เกลือ

26 คนไร้ที่พึง่ หัวมันเทศเชื่อม หัวมันเทศ
น้า้กะทิ
น้า้ตาล
เกลือ

27 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มไก่ทรงเคร่ือง กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
เนื้อไก่หั่น
ผักค่ืนช่าย (ต้ังโอ)๋
พริกขี้หนูเขียวแดงสด
เกลือ
กระเทียมเจียว
น้า้ส้มสายชู

https://www.calforlife.com/


รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

28 คนไร้ที่พึง่ ผัดเปร้ียวหวาน กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
หมูสามชั้นหั่น
แตงร้าน
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศท้อ (ลูกใหญ่)
พริกหยวกสด
สับปะรดแกง
ซอสมะเขือเทศ
ต้นหอม
แป้งมัน
ผงปรุงรส
น้า้ตาลทราย

29 คนไร้ที่พึง่ ผัดกระเพราไก่ กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
เนื้อไก่หั่น
ถั่วฝักยาว
พริกขี้หนูเขียวแดงสด
กระเทียมบด
ใบกระเพรา
น้า้ตาลทราย
เกลือ

30 คนไร้ที่พึง่ ข้าวผัดหมู กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
หมูเนื้อแดงหั่น
ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
ต้นหอม
ผักชี
ผักคะน้า
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศท้อ (ลูกใหญ่)
ซอสปรุงรส
น้า้ตาลทราย

31 คนไร้ที่พึง่ ไก่ตุ๋นมะนาวดอง กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
ฟกั-แฟง
ไก่หั่น
ผักชี
มะนาวดอง
เกลือ

32 คนไร้ที่พึง่ แกงเขียวหวาน กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
เนื้อปลากรายขูด
มะเขือเปราะ
พริกแกงเขียวหวานส้าเร็จรูป
น้า้กะทิส้าเร็จรูป 100%
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
เกลือ

33 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มหมูทรงเคร่ือง กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
หมูเนื้อแดงบด
ผักค่ึนช่าย(ต้ังโอ)๋
เกลือ
กระเทียมเจียว
น้า้ส้มสายชู



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

34 คนไร้ที่พึง่ ต้มฉับฉ่าย กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
ไก่หั่น
โครงไก่
ผักคะน้า
กวางตุ้ง
หัวผักกาดสด (หัวไชเท้า)
ผักค่ืนช่าย (ต้ังโอ)๋
เกลือ

35 คนไร้ที่พึง่ ต้มจืดหมูใส่มะระ กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
มะระจีน
หมูสามชั้นหั่น
ผักกาดดอง (ไม่รวมน้า้)
เกลือ
ผงปรุงรส

36 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มกุ้ง กรมอนามัย/สสส ข้าวสาร 5%
กุ้งกุลาด้าสด (50 ตัว/กก)
ผักค่ึนช่าย(ต้ังโอ)๋
เกลือ
กระเทียมเจียว
พริกขี้หนูเขียวแดงสด
น้า้ส้มสายชู

37 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยเต๋ียวหมูต้มย้า กรมอนามัย/สสส หมูเนื้อแดงบด
ลูกชิ้นหมู
ถั่วงอก
ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก
ต้นหอม
ผักชี
ถั่วลิสงป่น
เกลือ
ผงปรุงรส
น้า้ตาลทราย
น้า้ส้มสายชู
พริกขี้หนูเขียวแดงสด
กระเทียมเจียว

38 คนไร้ที่พึง่ ผัดเผ็ดถั่วฝักยาวไก่ ถั่วฝักยาว
ไก่สด
พริกแกงเผ็ด
ใบมะกรูด
น้า้ตาลทราย
ซอสฝาเขียว
น้า้มันหอย
น้า้มันพชื
เกลือป่น
ผงชูรส

39 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม ข้าวสาร
ผัดผักกาดเค็มไข่ ผักกาดเค็ม

ไข่เป็ดสด
น้า้มันพชื



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้ตาลปี๊บ
กระเทียม
ผงชูรส

40 คนไร้ที่พึง่ ตุ๋นฟกัไก่ มะนาวดอง ฟกัเขียว
ไก่สด
มะนาวดอง
ซีอิ๊วขาว ตราเด็กสมบรูณ์
เกลือป่น
น้า้ตาลทราย
ผงชูรส

41 คนไร้ที่พึง่ ถั่วเขียวต้มน้า้ตาล ถั่วเขียวเม็ด
น้า้ตาลทราย
เกลือป่น

42 คนไร้ที่พึง่ แกงจืดผักกาดขาว เต้าหู้อ่อน หมูบด
เต้าหู้อ่อน
ผักกาดขาว
กระเทียม
พริกไทย
ซีอิ๊วขาว
เกลือป่น
ผงชูรส

43 คนไร้ที่พึง่ แกงเลียงผักรวม ปลาดุก บวบเหล่ียม
ฟกัทอง
เห็ดนางฟา้
พริกแกงส้ม
ปลาร้า
ใบนางลัก
ปลาดุก
เกลือป่น
ผงชูรส

44 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มเคร่ืองซ่ีโครงหมู ข้าวสาร
ซ่ีโครงหมู
พริกไทยป่น
กระเทียม
ต้ังฉ่าย
เกลือป่น
ซีอิ๊วขาว
น้า้มันพชื
ต้นหอม
ผักค่ืนช่าย
ผงชูรส

45 คนไร้ที่พึง่ ข้าวผัดไข่ หมูยอ ข้าวสาร
หมูชิ้น
หมูยอ
กุนเชียง
หอมหัวใหญ่
มะเขือเทศ
ไข่เป็ดสด
กระเทียม
น้า้มันพชื
ซอสฝาเขียว
น้า้มันหอย
ซีอิ๊วด้า



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ต้นหอม
ผักชี
เกลือป่น
ผงชูรส

46 คนไร้ที่พึง่ ผัดโป๊ยเซียนหมู วุ้นเส้น
กระหล้่าปลี
หมูชิ้น
ลูกชิ้นหมู
เคร่ืองต้มวุ้นเส้น
พริกไทยป่น
กระเทียม
ซอสฝาเขียว
น้า้มันหอย
เกลือป่น
น้า้ตาลทราย
ซีอิ๊วด้า
ผักค่ืนช่าย

47 คนไร้ที่พึง่ น้า้พริกปลาร้า ปลาดุก
ปลาร้า
พริกสด
หอมแดง
กระเทียม
แตงกวา
เกลือป่น
มะขามเปียก
น้า้มะนาว

48 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดหน่อไม้ดองไก่ หน่อไม้ดอง
ไก่สด
พริกแกงเผ็ด
มะพร้าวขูด
พริกสด
ใบโหรพา
เกลือป่น
น้า้ตาลทราย
ผงชูรส

49 คนไร้ที่พึง่ ผัดพริกขิงไก่ ไก่สด
ขิงฝอย
หอมหัวใหญ่
พริกสด
กระเทียม
ต้นหอม
ผักชี
น้า้มันพชื
ซอสฝาเขียว
น้า้มันหอย
เกลือป่น
น้า้ตาลทราย
ผงชูรส

50 คนไร้ที่พึง่ แกงแคผักรวมหมู หมูชิ้น
มะเขือ
ฟกัทอง
ถั่วฝักยาว
พริกแกงเผ็ด
พริกขี้หนู
ใบกระเพรา



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

เกลือป่น
น้า้ตาลทราย
ผงชูรส
ปลาร้า
ยอดชะอม

51 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม-ไข่เจียว ไข่ไก่
น้า้มันพชื
หอมแดง
รสดี
ซีอิ้วขาว
ข้าวสาร 

52 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มเคร่ืองปลา ปลาสีกุนแล่เนื้อ
ขิงซอย
ค่ืนฉ่าย
กระเทียมบด
ผักชี
ต้นหอม
พริกไทยป่น
ต้ังฉ่าย
รสดี
เกลือ
ข้าวสาร 5%

53 คนไร้ที่พึง่ ไก่กระเทียมพริกไทย อกไก่หั่น
พริกไทยป่น
น้า้ตาลทราย
รสดี
ซีอิ้วขาว
กระเทียมบด

54 คนไร้ที่พึง่ ขนมจีน-แกงเขียวหวานหมู มะเขือเปราะ
หมูเนื้อแดงหั่น
พริกอ่อน
กะทิ
น้า้พริกแกงเผ็ด
พริกแกงเขียวหวาน
ใบโหรพา
ขนมจีน
มเขือพวง
ใบมะกรูด

55 คนไร้ที่พึง่ ฉู่ฉี่ปลาทู ปลาทูนึ่ง
กะทิ
พริกแกงเผ็ด
ใบโหระพา
น้า้ตาลปี๊ป
ใบมะกรูด
รสดี
ซีอิ้วขาว
เกลือป่น

56 คนไร้ที่พึง่ สุกี้ไก-่ไข่ วุ้นเส้น
ผักกาดขาวลุ้ย



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

เห็ดหูหนู
แครอท
น้า้จิ้มสุกี้
อกไก่หั่น
ไข่ไก่
น้า้ตาลทราย
รสดี
ต้นหอม

57 คนไร้ที่พึง่ ต้มย้ากุ้ง กุ้งสด
ข่า
ตะไคร้
ใบมะกรูด
น้า้มะนาว
พริกขี้หนูสด
เห็ดนางฟา้
ผักชี
รสดี
เกลือป่น

58 คนไร้ที่พึง่ แกงเลียงกุ้งสด บวบเหล่ียม
ฟกัทอง
ใบแมงลัก
กะปิ
กระชายซอย
ข้าวโพดอ่อน
กุ้งสด
พริกไทยป่น
รสดี
ซีอิ้วขาว
หอมแดง
กุ้งแห้ง

59 คนไร้ที่พึง่ ต้มจืดเต้าหู้อ่อนส่หมูบด เต้าหู้ไข่หลอด
ผักกาดขาวลุ้ย
แครรอท
หมูบด
ต้นหอม
รสดี
ซีอิ้วขาว
เกลือป่น
กระเทียมบด

60 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยเต๋ียวผัดไทไก่ ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก
ถั่วงอก
อกไก่หั่น
กุ้งแห้ง
หอมแขก
เต้าหู้แผ่น
ซีอิ้วหวานด้า
มะขามเปียก
ไข่ไก่
น้า้ตาลปี๊บ
พริกขี้หนูป่น
น้า้ตาลทราย
ถั่วลิสงค่ัว



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

61 คนไร้ที่พึง่ ขนมจีน-น้า้ยากะทิ-ผักสด ขนมจีน
ปลาสีกุนแล่เนื้อ
กะทิสด
พริกแกงเผ็ด
น้า้ตาลปี๊บ
กระชายซอย
ถั่วฝักยาว
ถั่วงอก
แตงกวา
รสดี
เกลือป่น

62 คนไร้ที่พึง่ ผัดกะเพราหม-ูไข่เจียว หมูเนื้อแดงหั่น
อกไก่หั่น
กุ้งสด
ใบกะเพรา
พริกขี้หนูสด
รสดี
น้า้ตาลทราย
ซีอิ้วขาว
ไข่ไก่
น้า้มันพชื
หอมแดง

63 คนไร้ที่พึง่ หลนเต้าเจี้ยวหมูบด-ผักจิ้ม เต้าเจี้ยวขาว
หมูบด
หอมแขก
แตงกวา
น้า้ตาลปี๊บ
กะทิสด
เกลือป่น
พริกชี้ฟา้

64 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยจั๊บปีกไก่ เส้นก๊วยจั๊บ
เต้าหู้แผ่น
ปีกไก่
เคร่ืองปรุงพะโล้
เลือดไก่
น้า้ส้มสายชู
พริกขี้หนูดอง
น้า้ตาลทราย
พริกขี้หนูป่น
น้า้ตาลปี๊บ
ต้นหอม
ผักชี
ซีอิ้วขาว

65 คนไร้ที่พึง่ ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ หมูบด

เต้าหู้หลอด
ผัดกาดขาว
สาหร่ายทะเล
กระดูกซ่ีโครงหมู
ผงปรุงรสดี
เกลือป่น
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รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

พริกไทยป่น
ต้นหอม,ขึ้นฉ่าย
ซีอิ๊วขาว สูตร 1

66 คนไร้ที่พึง่ ต้มเลือดหมู น้า้ซุปกระดูกซ่ีโครงหมู
หมูบด
เลือดหมู
เคร่ืองในหมู
ถั่วงอก
ต้นหอม,ขึ้นฉ่าย
ผักสลัด
กระเทียมเจียว
พริกไทยป่น
เกลือป่น
ตังฉ่าย
ซีอิ๊วขาว สูตร 1
ผงปรุงรสดี
จิงจูฉ่าย

67 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยเต๋ียวหมู กระดูกท้าน้า้ซุป
ลูกชิ้น
หมูบด
ถั่วงอก
ผักชี ต้นหอม
ขึ้นฉ่าย
ผงปรุงรสฟา้ไทย น้า้ใส
ซีอิ้วขาวสูตร 1
ตังฉ่าย
พริกไทยป่น
เส้นก๋วยเต๋ียว
กระเทียมเจียว

68 คนไร้ที่พึง่ แกงฟกัเขียวไก่ ฟกัเขียว
พริกแกง
เนื้อไก่หั่น
ใบมะกรูด
เกลือป่น
ผงปรุงรสดี
น้า้มันพชืส้าหรับผัดน้า้พริก
ผักชี ต้นหอม

69 คนไร้ที่พึง่ แกงหยวกหมู หมูติดมัน
พริกแกง
หยวกกล้วย
ผักชี ต้นหอม
เกลือป่น
ผลปรุงรสดี

70 คนไร้ที่พึง่ แกงอ่อมหมู พริกแกงอ่อม
หมูแดงอ่อมพร้อมเคร่ืองใน
ข่า ตะไคร้ ใบมะกรูด
ผักชีใบเล่ือย
ใบยี่หร่า
ต้นหอม ผักชี
ผงปรุงรสดี
เกลือป่น
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รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้มันพชืส้าหรับผัดน้า้พริก

71 คนไร้ที่พึง่ ผัดซีอิ๊วหมู เส้นก๋วยเต๋ียว (เส้นใหญ่)
น้า้มันพชื
หมูหั่นชิ้น
ไข่ไก่
ผักคะน้า
ซีอิ้วขาวสูตร 1
ซีอิ้วด้า
น้า้มันหอย
น้า้ตาล

72 คนไร้ที่พึง่ แกงฟกัทอง หมูหั่นชิ้น
ฟกัทอง
กะทิสด
พริกแกงเผ็ด
ใบโหระพา
น้า้ตาล
เกลือป่น
ผงปรุงรสดี

73 คนไร้ที่พึง่ ขนมจีนน้า้เง้ียว พริกน้า้เง้ียว
กระดูกซ่ีโครงหมู
หมูบด
เลือดไก่
มะเขือเทศ
น้า้มันพชืส้าหรับผัดน้า้พริก
กระเทียมเจียว
ถั่วงอก
ผักกาดดอง
ผักชี ต้นหอม
พริกแห้งทอด
ขนมจีนเส้นสด

74 คนไร้ที่พึง่ ผัดมะเขือใส่ลูกชิ้น ลูกชิ้น
มะเขือยาว
พริกแกงเผ็ด
ใบโหระพา
น้า้ตาล
น้า้มันพชื
เกลือป่น
น้า้มันหอย
ใบมะกรูด

75 คนไร้ที่พึง่ ต้มข่าไก่ เนื้อไก่หั่น
เลือดไก่
กะทิสด

น้า้ตาล
ตะไคร้ ข่า ใบมะกรูด
เห็ดนางฟา้
มะเขือเทศ
เกลือป่น
มะขามเปียก

ผักชี ต้นหอม
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รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ผงปรุงรสดี

76 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มปลา ข้าวสาร
เนื้อปลาแมนกาเซีย(ดอลร่ี)
กระเทียม
ผักชีหอม
ต้นหอมสด
กระเทียมเจียว
พริกไทยป่น

ซีอิ้วขาว
เกลือป่น
น้า้ตาลทราย

77 คนไร้ที่พึง่ แกงจืดวุ้นเส้น เนื้อหมูบด
วุ้นเส้นสด
เต้าหู้หลอดขาว
กระเทียม
ผักชีหอม
ต้นหอมสด
กระเทียมเจียว
พริกไทยเม็ด
ซีอิ้วขาว
เกลือป่น

น้า้ตาลทราย
น้า้ปลาอย่างกลาง

78 คนไร้ที่พึง่ กวางตุ้งหมูสับ ผักกวางตุ้ง
หมูเนื้อแดง
กระเทียม
ซอสปรุงรส
ซอสหอยนางรม
น้า้ปลาอย่างกลาง

น้า้มันพชื
น้า้ตาลทรายขาว

79 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดเนื้อ เนื้อววั
มะเขือเปราะ
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกแกงเผ็ด
น้า้หัวกะทิ
น้า้ตาลทรายขาว
เกลือป่น

80 คนไร้ทึ่พึง่ หมูพะโล้ หมูสามชั้น

ไข่ไก่
เคร่ืองพะโล้รากไม้
ผักชีหอม

กระเทียม
น้า้ตาลทราย
ซอสปรุงรส
ซีอิ้วหวาน



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้ปลาอย่างกลาง

81 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มผักรวม กุ้งสด
หัวผักกาดขาว

กะหล้่าดอก
แครอท
พริกแกงส้ม
กระชายสด
น้า้ตาลทราย
มะขาวเปียก
เกลือป่น

82 คนไร้ที่พึง่ ไก่ผัดขิง เนื้ออกไก่
เห็ดหูหนูสด
ขิงหั่นฝอย

หอมหัวใหญ่
ต้นหอมสด
กระเทียม

ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
น้า้มันพชื

น้า้ตาลทรายขาว

83 คนไร้ที่พึง่ น้า้พริกกะปิ-ปลาทูทอด กะปิ
กระเทียม
พริกขี้หนุสด
มะนาว

มะเขือพวง
ถั่วฝักยาว
น้า้ตาลทราย

ปลาทูนึ่ง
น้า้มันพชื

84 คนไร้ที่พึง่ ต้มย้ารวมมิตร ปลาหมูกสด
กุ้งสด
ลูกชิ้นปลา

ตะไคร้
ข่า
ใบมะกรูด

มะนาว
หอมแดงแห้ง
พริกขี้หนูสด
ต้นหอมสด
ใบค่ืนฉ่าย

น้า้ปลาอย่างกลาง
เกลือป่น

น้า้ตาลทราย
85 คนไร้ที่พึง่ กล้วยบวชชี กล้วยน้า้หวา้

น้า้ตาลทราย
น้า้หัวกะทิ
เกลือป่น



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

86 คนไร้ที่พึง่ ข้าวผัดกุนเชียง ข้าวสาร
กุนเชียงหมู
กระเทียม

น้า้ตาลทราย
น้า้มันพชื
ไข่ไก่

ซอสหอยนางรม
ซีอิ้วขาว
ต้นหอมสด
แตงกวา
เกลือป่น

87 คนไร้ที่พึง่ พะแนงหมู หมูเนื้อแดง
พริกแกงพะแนง
น้า้หัวกะทิ

ใบมะกรูด
น้า้ตาลทราย
มะเขือพวง

88 คนไร้ที่พึง่ สุกี้หมู ลูกชิ้นปลา
หมูเนื้อแดง
ไข่ไก่
แป้งมัน
เต้าหู้ยี้

น้า้กระเทียมดอง
ซีอิ้วขาว
กระเทียม

พริกขี้หนูสด
หอมแดงแห้ง
มะนาว
น้า้ตาลทราย
วุ้นเส้นสด
ผักกาดขาว
ใบค่ืนฉ่าย
ต้นหอมสด
ผักบุ้งไทย

89 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มเคร่ืองหมูบด https://www.thaihealth.or.th 1. ข้าว
2. หมูบด
3. กระเทียม
4. เกลือ
5.น้า้ตาลทราย
6. ต้นหอม
7. ผักชี
8. ซอสปรุงรส
9. ผงปรุงรส
10. พริกไทยป่น

90 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มเคร่ืองไก่บด 1. ข้าว
2. ไก่บด
3. กระเทียม
4. เกลือ

https://www.thaihealth.or.th/


รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

5. น้า้ตาลทราย
6. ต้นหอม
7. ผักชี
8. ซอสปรุงรส
9. ผงปรุงรส
10. พริกไทยป่น

91 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มผัดผักบุ้งไก่บด 1. ข้าว
2. ไก่บด
3. ผักบุ้งจีน
4. น้า้มันพชื
5. ผงปรุงรส
6. น้า้ตาลทราย
7. เต้าเจี้ยว
8. เกลือป่น
9. กระเทียม
10. ซอสปรุงรส

92 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มผัดผักกาดหวานฝอยไข่ไก่ 1. ข้าว
2. ผักกาดหวานฝอย
3. ไข่ไก่
4. กระเทียม
5. น้า้มันพชื
6. น้า้ตาลทราย
7. ผงปรุงรส
8. ซอสปรุงรส
9. เกลือป่น

93 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มเคร่ืองรวมมิตร 1. ข้าว
2. ปลาหมึกสด
3. กุ้งขาว
4. หอยแมลงภู่แกะเนื้อ
5. กระเทียม
6. เกลือ
7. น้า้ตาลทราย
8. ต้นหอม
9. ผักชี
10. ซอสปรุงรส
11. ผงปรุงรส
12. พริกไทยป่น

94 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยจั๊บอกไก่ 1. เส้นหมี่ขาว
2. อกไก่
3. ต้นหอม
4. ผักชี
5. ผงปรุงรส
6. น้า้ตาลทราย
7. เกลือป่น
8. ไข่ไก่
9. เลือดไก่
10. ผงพะโล้
11. น้า้ปลา
12. พริกชี้ฟา้
13. ซีอิ้วด้า/หวาน
14. น้า้ส้มสายชู



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

15. พริกขี้หนูป่น

95 คนไร้ที่พึง่ ผัดพริกแกงลูกชื้นปลาถั่วฝักยาว,ต้มจืดหมูเนื้อแดง-แฟงแก่ 1. ข้าว
2. ลูกชิ้นปลา
3. หมูเนื้อแดง
4. ถั่วฝักยาว
5. พริกแกงเผ็ด
6. ผักค่ืนฉ่าย
7. น้า้ตาลปี๊บ
8. น้า้ตาลทราย
9. น้า้ปลา
10. น้า้มันพชื
11. ผงชูรส
12. เกลือป่น
13. แฟงแก่
14. ซอสปรุงรส
15.ผงปรุงรส

96 คนไร้ที่พึง่ แกงป่าฟกัทองอกไก่,ไข่ลูกเขย 1. ข้าว
2. ไข่ไก่
3. อกไก่
4. น้า้ตาลทราย
5. ผงปรุงรส
6. เกลือป่น
7. ฟกัทอง
8. พริกแกงป่า
9. ใบกระเพรา
10. พริกชี้ฟา้
11. น้า้ตาลปี๊บ
12. ผงชูรส
13. หัวหอมแขก
14. ผักชี
15. มะขามเปียก
16. น้า้มันพชื
17. น้า้ปลา

97 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยเต๋ียวราดหน้าอกไก่ 1. เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
2. อกไก่
3. ซอสปรุงรส
4. ผงปรุงรส
5. น้า้มันพชื
6. น้า้ปลา
7. น้า้ตาลทราย
8. ผักคะน้า
9. กระเทียม
10. เต้าเจี้ยว
11. แป้งมัน
12. ซอสหอยนางรม
13. ซีอิ้วด้า/หวาน
14. น้า้ส้มสายชู
15. พริกขี้หนูป่น
16. พริกชี้ฟา้
17. แครอท

98 คนไร้ที่พึง่ แกงเทโพหมูเนื้อแดงผักบุ้ง,ผัดแกงกวาไข่ไก่ 1. ข้าว
2. หมูเนื้อแดง



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

3. ไข่ไก่
4. ซอสปรุงรส
5. ผงปรุงรส
6. น้า้ตาลทราย
7. เกลือป่น
8. ผักบุ้งไทย
9. กะทิสด
10. พริกแกงส้ม
11. มะขามเปียก
12. น้า้ตาลปี๊บ
13. น้า้ปลา
14. ผงชูรส
15. แตงกวา
16. น้า้มันพชื
17. ซอสหอยนางรม
18. กระเทียม

99 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มกุ้งผักรวม,ไข่ไก่ต้ม 1. ข้าว
2. กุ้งขาว
3. ไข่ไก่
4. ผักกวางตุ้ง
5. ผักกาดหัว
6. ถั่วฝักยาว
7. พริกแกงส้ม
8. น้า้ตาลปี๊บ
9. มะขามเปียก
10. ผงชูรส
11. ผงปรุงรส
12. น้า้ตาลทราย
13. เกลือป่น

100 คนไร้ที่พึง่ แกงค่ัวหอยแมลงภู่ใส่แฟงแก่,ปลาเค็มทอด 1. ข้าว
2. หอยแมลงภู่แกะเนื้อ
3. แฟงแก่
4. พริกแกงส้ม
5. กะสิสด
6. น้า้ตาลปี๊บ
7. ปลาจวด/ปลากล้วย
8. น้า้ตาลทราย
9. เกลือป่น
10. ผงปรุงรส
11. น้า้มันพชื
12. ผงชูรส
13. น้า้ปลา

101 คนไร้ที่พึง่ ต้มจับฉ่ายหมูสามชั้น 1. ข้าว
2. หมูสามชั้น
3. ผงปรุงรส
4. น้า้ตาลทราย
5. เกลือป่น
6. กระเทียมแห้ง
7. ผักค่ืนฉ่าย
8. ซอสปรุงรส
9. ผักกาดหัว
10. ผักกวางตุ้ง



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

11. ผักคะน้า
12. ซีอิ้วด้า

102 คนไร้ที่พึง่ แกงเขียวหวานอกไก่ใส่แฟง,กุนเชียงทอด 1. ข้าว
2. กุนเชียงหมู
3. อกไก่
4. แฟงแก่
5. น้า้ตาลทราย
6. เกลือป่น
7. พริกชี้ฟา้
8. น้า้ตาลปิ๊บ
9. ผงชูรส
10. น้า้ปลา
11. พริกแกงเขียวหวาน
12. กะทิสด
13. ใบโหระพา

103 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม+ย้าเต้าหู้ยี+้ไข่เค็ม ข้าวสาร
เต้าหู้ยี้แดง
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
มะนาว
หอมแดงแห้งตัดจุก

104 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยเต๋ียวเส้นหมี่หมูบด กระดูกหมู
ใส่ลูกชิ้นหมู กระเทียมแห้ง 

เคร่ืองปรุงน้า้ก๋วยเต๋ียว
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย 
ถั่วงอก 
น้า้กระเทียมดอง 
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
พริกแห้งป่น 
ลูกชิ้นหมู
เส้นหมี่แห้ง
หมูเนื้อแดง (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

105 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มไก่ กระเทียมแห้ง 
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
อกไก่สด (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

106 คนไร้ที่พึง่ แกงเทโพหมู กะปิคุณภาพอย่างดี
น้า้กะทิส้าเร็จ (1,000 มล.)
น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จ
ใบมะกรูด
ผักบุ้งไทย
มะกรูด
มะขามเปียก (ไม่มีเม็ด)
หมูเนื้อแดง (หั่น)
หมูสามชั้น 
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

107 คนไร้ที่พึง่ ผัดเผ็ดลูกชิ้นปลา กระชาย (หั่นฝอย)
มะเขือเปราะ น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จ

ใบมะกรูด
ใบโหระพา
มะเขือเปราะ
ลูกชิ้นปลาอย่างดี
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

108 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มหมู ต้นหอม
ต้ังฉ่าย (200 กรัม)
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
หมูเนื้อแดง (บด)
ข้าวสาร
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

109 คนไร้ที่พึง่ พะโล้หมูใส่ไข่ ไข่เป็ดสด เบอร์ 2
ใส่เต้าหู้พอง เต้าหู้พอง (พวงละ 100 ชิ้น)

โป๊ยกั๊ก (500 กรัม)
ผงพะโล้ (500 กรัม)
ผักชี
หมูเนื้อแดง (หั่น)
หมูสามชั้น
อบเชยแห้ง
ซีอิ้วขาว
ซีอิ้วด้า
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

110 คนไร้ที่พึง่ น้า้พริกปลาป่น (ปลาซาบะ) กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)
+มะเขือเปราะต้ม ต้นหอม
ไก่ชุบแป้งทอด ปลาซาบะสด 
น้า้ซุปไก่บดใส่ฟกั โคนปีกไก่

แป้งเอนกประสงค์ (1 กก.)
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
ฟกั-แฟง
มะขามเปียก (ไม่มีเม็ด)
มะเขือเปราะ
มะนาว
หอมแดงแห้งตัดจุก
อกไก่สด (บด)
ซีอิ้วขาว
ซีอิ้วด้า
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

111 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มกุ้ง ข้าวสาร
กุ้งสดแกะเปลือก (60 ตัว/กก.)
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย (200 กรัม)
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
หมูเนื้อแดง (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

112 คนไร้ที่พึง่ ข้าวผัดกุนเชียงใส่หมูสับ กุนเชียงหมู
น้า้ซุป กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)

ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
ต้นหอม
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
ฟกั-แฟง
หมูเนื้อแดง (บด)
อกไก่สด (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ข้าวสาร

113 คนไร้ที่พึง่ หมูทอดกระเทียมพริกไทย กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)
น้า้ซุปไก่ใส่ฟกั ฟกั-แฟง

หมูเนื้อแดง (หั่น)
หัวแครอท
อกไก่สด (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

114 คนไร้ที่พึง่ โจ๊กหมูบดใส่ไข่ ขิงอ่อน (หั่นฝอย)
ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย (200 กรัม)
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
หมูเนื้อแดง (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

115 คนไร้ที่พึง่ ต้มข่าไก่ใส่เห็ดนางฟา้ ข่าอ่อน (หัว)
ต้นตะไคร้
ต้นหอม
น้า้กะทิส้าเร็จ (1,000 มล.)
ใบมะกรูด
ผักชี
ผักชีฝร่ัง
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
มะขามเปียก (ไม่มีเม็ด)
มะเขือเทศ
มะนาว
หอมแดงแห้งตัดจุก
เห็ดนางฟา้
อกไก่สด (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

116 คนไร้ที่พึง่ หลนเต้าเจี้ยวหมูบด ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
+แตงกวาหั่น ต้นหอม
+ผักกาดขาว เต้าเจี้ยวขาว (ชนิดตัก)
น้า้ซุปหมูบดใส่ฟกั แตงกวาอ่อน (ลูกเล็ก)

น้า้กะทิส้าเร็จ (1,000 มล.)
ผักกาดขาว



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
ฟกั-แฟง
มะขามเปียก (ไม่มีเม็ด)
หมูเนื้อแดง (บด)
หอมแดงแห้งตัดจุก
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

117 คนไร้ที่พึง่ ลาดหน้าเส้นใหญ่หมู กะหล้่าปลี
ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
แป้งมัน (1 กก.)
ผักคะน้า
เส้นก๋วยเต๋ียว (เส้นใหญ่)
หมูเนื้อแดง (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

118 คนไร้ที่พึง่ น้า้พริกกะปิ กะปิคุณภาพอย่างดี
ปลาทูทอด ต้นหอม
น้า้ซุปไก่บดใส่ฟกั ปลาทูนึ่งขนาดกลาง (เข่งละ 2 ตัว)

ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
ฟกั-แฟง
มะขามเปียก (ไม่มีเม็ด) 
มะเขือพวง (เด็ดก้าน)
มะนาว
หอมแดงแห้งตัดจุก
อกไก่สด (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

119 คนไร้ที่พึง่ ผัดวุ้นเส้นหมูใส่ไข่ กะหล้่าปลี
ไข่ไก่สด เบอร์ 2
ต้นหอม
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
วุ้นเส้นแห้ง (1,000 กรัม)
หมูเนื้อแดง (หั่น)
ซีอิ้วขาว



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา
ซีอิ้วด้า

120 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)
หัวผักกาดหวานผัดไข่ ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)

หัวผักกาดหวาน (หั่นฝอย)
ข้าวสาร
น้า้ตาลปี๊บ
ผงชูรส
ผงปรุงรส

121 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดหน่อไม้ดองไก-่ กะปิคุณภาพอย่างดี
ใส่เลือดไก่ เลือดไก่ (ก้อน)

ใบมะกรูด
น้า้กะทิส้าเร็จ (1,000 มล.)
น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จ
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
หน่อไม้ดอง (แผ่น)
อกไก่สด (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

122 คนไร้ที่พึง่ ผัดขิงอ่อนไก่ใส่เห็ดหูหนู ขิงอ่อน (หั่นฝอย)
อกไก่สด (หั่น)
เห็ดหูหนูสด
ต้นหอม
หอมหัวใหญ่
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

123 คนไร้ที่พึง่ ผัดซีอิ้วเส้นใหญ่หมูใส่ไข่ กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)
เส้นก๋วยเต๋ียว (เส้นใหญ่)
ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
หมูเนื้อแดง (หั่น)
กะหล้่าปลี
ผักคะน้า
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

124 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้มปลาหมึกทรงเคร่ือง กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)
ขิงอ่อน (หั่นฝอย)
ต้นหอม
ต้ังฉ่าย (200 กรัม)
ปลาหมึกสด (ความยาว 10 ซม.)
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
หมูเนื้อแดง (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

125 คนไร้ที่พึง่ ต้มจับฉ่ายหมู กะหล้่าปลี
เต้าหู้เหลืองแผ่น
หมูเนื้อแดง (หั่น)
หมูสามชั้น (หั่น)
หัวผักกาดสด (หัวไชเท้า)
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักกวางตุ้ง
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

126 คนไร้ที่พึง่ แกงเขียวหวานไก-่ กระชาย (หั่นฝอย)
มะเขือเปราะใส่เลือดไก่ เลือดไก่ (ก้อน)

ใบโหระพา
ใบมะกรูด
กะปิคุณภาพอย่างดี
น้า้กะทิส้าเร็จ (1,000 มล.)
น้า้พริกแกงเขียวหวานส้าเร็จ
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
มะเขือเปราะ
อกไก่สด (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

127 คนไร้ที่พึง่ ผัดเปร้ียวหวานหมู แตงกวาอ่อน (ลูกเล็ก)
ต้นหอม
ซอสพริก (2,200 กรัม)
ซอสมะเขือเทศ (2,200 กรัม)
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
มะเขือเทศ
สับปะรดแกง (2 หัว/กก.)
หมูเนื้อแดง (หั่น)



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

หอมหัวใหญ่
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

128 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดหมูใส่แฟง กะปิคุณภาพอย่างดี
น้า้กะทิส้าเร็จ (1,000 กรัม)
น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จ
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
ฟกั-แฟง
หมูเนื้อแดง (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

129 คนไร้ที่พึง่ ผัดมะเขือยาวหมู เต้าเจี้ยวจีน สูตร 1 (800 กรัม)
ใบโหระพา
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
มะเขือยาว
หมูเนื้อแดง (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

130 คนไร้ที่พึง่ น้า้พริกปลาร้า (ปลาซาบะ) กระเทียมแห้ง (เป็นหัว)
ไข่ต้ม ไข่ไก่สด (เบอร์ 2)
มะเขือเปราะต้ม ต้นหอม
น้า้ซุปไก่บดใส่ฟกั ต้ังฉ่าย (200 กรัม)

ปลาซาบะสด (2 ตัว/กก.)
ปลาร้า
ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
ฟกั-แฟง
มะเขือเปราะ
มะขามเปียก (ไม่มีเม็ด)
มะนาว
หอมแดงแห้งตัดจุก
อกไก่สด (บด)
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้ปลา

131 คนไร้ที่พึง่ ข้าวต้ม กุนเชียงหมู
ย้ากุนเชียงหมูนึ่ง ต้นหอม

ผักขึ้นฉ่าย (ต้ังโอ)๋
ผักชี
พริกขี้หนูสด เขียว-แดง
มะนาว
หอมแดงแห้งตัดจุก

132 คนไร้ที่พึง่ ผัดพริกแกงหมูถั่วฝักยาว ถั่วฝักยาว
น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จ
ใบมะกรูด
พริกชี้ฟา้สด เขียว-แดง
หมูเนื้อแดง (หั่น)
ซีอิ้วขาว
ซอสหอยนางรม
ซอสปรุงรส
ผงชูรส
ผงปรุงรส
น้า้ปลา

133 คนไร้ที่พึง่ ต้มย้าซ่ีโครงหมู ซ่ีโครงหมู
ข่าอ่อน
ตะไคร้
ใบมะกรูด
มะขามเปียกไม่มีเมล็ด
มะนาว ขนาดกลาง
ผักชีฝร่ัง
หอมแดงแขก
เห็ดนางฟา้
พริกขี้หนูแห้ง
พริกขี้หนูป่น
น้า้ปลา

134 คนไร้ที่พึง่ ผัดตับใส่กะหล้่าปลี ตับหมู
กะหล้่าปลี
น้า้ตาลทรายขาว
ซอสปรุงอาหาร
ซอสหอยนางรม
ซีอิ้วขาวสูตร 1 
น้า้มันถั่วเหลือง
หัวกระเทียมไม่มีจุก

135 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดมะเขือยาวใส่ไก่ ไก่ตัวสับ
น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จรูป
มะเขือยาว
น้า้ตาลปี๊บ
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
พริกชี้ฟา้แดง
น้า้ปลาขวดใหญ่
กะทิกล่อง 

136 คนไร้ที่พึง่ สุกี้น้า้ สันในหั่น



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

วุ้นเส้น
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล)
ผักบุ้งจีน
ต้นหอม
ค่ืนช่าย
น้า้จิ้มสุกี้ 
ผงปรุงรส 
เห็ดหูหนู
ซิอิ้วขาว
ซอสปรุงรส

137 คนไร้ที่พึง่ ราดหน้าหมูทรองเคร่ือง หมูสันในหั่น
หมูบด
ยอดคะน้า
กะหล้่าปลี (แต่งผล)
เส้นก๊วยเต๋ียวเส้นใหญ่
แป้งข้าวโพด
น้า้ปลาข
ผงปรุงรส ขนาด 850 กรัม
โครงไก่
เกลือป่น
น้า้ส้มายชูขวดใหญ่ อสร.
เต้าเจี้ยวขาวขวดใหญ่ (สูตร 1)
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงอาหาร 
พริกเหลือง
หัวกระเทียมไม่มีจุก
ผงปรุงรส
ข้าวโพดอ่อน
น้า้ตาลทรายขาว
เห็ดฟาง เบอร์ใหญ่

138 คนไร้ที่พึง่ ต้มข่าไก่ใส่ฟกั ไก่ตัว
ข่าอ่อน
ตะไคร้
หัวหอมแดงไม่มีจุก
ใบมะกรูด
ผักชีไทย
มะเขามเปียกไม่มีเมล็ด
มะนาวขนาดกลาง
พริกขี้หนูสด (จินดาแดง)
น้า้ปลาขวดใหญ่
ผงปรุงรส
กะทิกล่อง 
ฟกัแก่
พริกขี้หนูแห้ง

139 คนไร้ที่พึง่ แกงค่ัวสับปะรดใส่หมู สันในหั่น
น้า้พริกแกงค่ัวส้าเร็จรูป
สับปะรดศรีราชา ขนาดใหญ่
น้า้ปลา
กะทิกล่อง
น้า้ตาลปี๊บ
ใบมะกรูด



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

140 คนไร้ที่พึง่ ก๋วยเต๋ียวลูกชั้นหมู หมูสับ
ลูกชิ้นหมู
กระดูกหมู (ท้าน้า้ซุป)
เส้นหมี่
พริกป่น
น้า้ส้มสายชู
น้า้ปลา
น้า้ตาลกรวด
ซอสปรุงรส
ซีอิ้วขาว
หัวกระเทียมไม่มีจุก
น้า้ตาลทรายขาว
พริกเหลือง
ต้นหอม
ผักชี
ซีอิ้วด้า
ถั่วงอก
คะน้า
หัวไชเท้า

141 คนไร้ที่พึง่ ลาบหมู หมูบด
ตับหมู
หอมแดงแขก
มะนาวขนาดกลาง
น้า้ปลา
ผักชีฝร่ัง
พริกขี้หนูป่น
ต้นหอม
ผักกาดหอม
แตงกวา
ผักชี
เกลือป่น
ใบสะระแหน่
ผงชูรส 

142 คนไร้ที่พึง่ แกงเขียวหวานไก่ เนื้อไก่ล้วน
เลือดไก่
มะเขือเปาะ
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
น้า้พริกแกงเขียวหวาน
กะทิกล่อง
พริกเหลือง
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
เกลือป่น
ผงปรุงรส 

143 คนไร้ที่พึง่ ผัดถั่วงอกใส่หมู หมูเนื้อแดง
ถั่วงอก
เต้าหู้แผ่น
ต้นหอม
น้า้มันพชืปาล์ม 
หัวกระเทียมไม่มีจุก
น้า้ตาลทรายขาย



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ซอสปรุงรส
ซีอิ้วขาว
ผงปรุงรส 
ผักค่ืนไช่

144 คนไร้ที่พึง่ แกงค่ัวฟกัใส่ไก่ ไก่ตัวสับ
เลือดไก่
น้า้พริกแกงเผ็ด
กะทิกล่อง
ใบโหระพา
ใบมะกรูด
ฟกัแก่
น้า้ตาลปี๊บ
พริกชี้ฟา้แดง (สดแดง)
น้า้ปลา
ผงปรุงรส 

145 คนไร้ที่พึง่ ผัดยอดคะน้าใส่หมู สันในหั่น
คะน้ายอด
น้า้ตาลทรายขาว
ซอสหอยนางรม
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงอาหาร
น้า้มันถั่วเหลือง 

146 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มผักบุ้งไทย ปลานิล เบอร์ใหญ่
ผักบุ้งไทย
น้า้พริกแกงส้ม
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
ผงชูรส
มะขามเปียกไม่มีเมล็ด

147 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดมะเขือเปราะใส่ไก่ ไก่ตัวสับ
น้า้พริกแกงเผ็ดส้าเร็จรูป
มะเขือเปราะ
น้า้ตาลปี๊บ
ใบมะกรูด
ใบโหระพา
พริกชี้ฟา้แดง
น้า้ปลาขวดใหญ่
กะทิกล่อง 

148 คนไร้ที่พึง่ ผัดคะน้าใส่กุ้ง กุ้งขาว เบอร์ใหญ่
คะน้ายอด
น้า้ตาลทรายขาว
ซอสหอยนางรม
ซีอิ้วขาวสูตร 1 
ซอสปรุงอาหาร 
น้า้มันพชืถั่วเหลือง 

149 คนไร้ที่พึง่ ผัดกะเพราปลาหมึก หนวดปลาหมึก (เบอร์ใหญ่)
ถั่วฝักยาว
พริกขี้หนูสด (จินดาแดง)
หัวกระเทียมไม่มีจุก
ใบกระเพรา



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้ตาลทรายขาว
ซีอิ้วด้าขวดใหญ่ 
น้า้ปลาขวดใหญ่
น้า้มันพชืถั่วเหลือง
ผงปรุงรส 
ซอสปรุงรส

150 คนไร้ที่พึง่ แกงจืดมะระใส่ซ่ีโครงหมู ซ่ีโครงหมู
มะระจีน
ซีอิ้วขาว
ผักชี
ซอสปรุงรส
เมล็ดพริกไทยขาว
เกลือป่น
ผงปรุงรส
หัวกระเทียมไม่มีจุก

151 คนไร้ที่พึง่ ผัดพริกขิง หมูสามชั้น
น้า้พริกแกงเผ็ด
ถั่วฝักยาว
ใบมะกรูด
น้า้ปลา
น้า้ตาลปี๊บ
ผงปรุงรส 
น้า้มันพชืถั่วเหลือง 
น้า้ตาลทรายขาว

152 คนไร้ที่พึง่ ไข่พะโล้ ไข่เป็ด เบอร์ใหญ่
เคร่ืองพะโล้
อบเชย
โป้ยกั๊ก
น้า้ตาลปี๊บ
หมูสามชั้น
เต้าหู้ทอดชนิดพวง
น้า้ปลา
ผักชีไทย
หัวกระเทียมไม่มีจุก
ซีอิ้วด้า
ซอสปรุงอาหาร 
ซีอิ้วขาว
ผงปรุงรส 

153 คนไร้ที่พึง่ ผัดผักรวมมิตรไส่กุ้ง กุ้งขาว เบอร์ใหญ่
กะหล้่าปลี (แต่งผล)
ผักกาดขาว (ลุ้ยแต่งผล)
ยอดคะน้า
กะหล้่าดอก
ผักกวางตุ้ง
น้า้มันพชืถั่วเหลือง
ซีอิ้วขาวข
ซอสปรุงอาหาร 
ซอสหอยนางรม 
น้า้ตาลทรายขาว
หัวกระเทียมไม่มีจุก
ผงปรุงรส 



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

154 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มมะละกอ ปลานิล เบอร์ใหญ่
มะละกอดิบ
น้า้พริกแกงส้ม
น้า้ตาลปี๊บ
น้า้ปลา
ผงชูรส 
มะขามเปียกไม่มีเมล็ด

155 คนไร้ที่พึง่ ผัดพริกหยวกใส่ตับ ตับหมู
พริกหยวก
หอมหัวใหญ่
ต้นหอม
น้า้ตาลทรายขาว
ซีอิ้วขาว
ซอสปรุงรส
น้า้มันหอย
ผงปรุงรส

156 คนไร้ที่พึง่ ต้มซุปไก่ น่องไก่ขนาดเล็ก
มันฝร่ัง
ผักชี
มะเขือเทศผลใหญ่
หัวหอมใหญ่
ซอสปรุงรสขวดใหญ่ขนาดไม่น้อยกวา่ 700 ซีซี

ซีอิ้วขาวขวดใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 700 มล.

เกลือป่น
หัวกระเทียมไม่มีจุก
ผงปรุงรส ขนาด 850 กรัม
เมล็ดพริกไทยขาว

157 คนไร้ที่พึง่ น้า้พริกอ่อง หมูบด
น้า้พริกแกงเผ็ด
น้า้ตาลปี๊บ
มะเขือเทศผลใหญ่
ผักชี
เกลือป่น
น้้าปลาขวดใหญ่ (แท)้ขนาดไม่น้อยกว่า 700 มล.

ผงปรุงรส ขนาด 850 กรัม
ผักกาดขาวแต่ง
แตงกวา

158 คนไร้ที่พึง่ แกงเทโพหมูสามชั้น หมูสามชั้น
ผักบุ้งไทย
กะทิกล่อง
น้า้พริกแกงค่ัว
น้า้ตาลปี๊บ
ลูกมะกรูด ขนาดกลาง
น้า้ปลา
เกลือป่น
ผงปรุงรส

159 คนไร้ที่พึง่ และ คนขอทาน   ข้าวต้มหมูทรงเคร่ือง คนครัว ข้าวสาร 5%
เนื้อหมูบด
มันหมูแข็ง



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ต้นหอมสด
ผักชีเลือด
ต้ังฉ่าย (200 กรัม)
พริกไทยป่น
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
กระเทียมแห้งมีจุก

160 คนไร้ที่พึง่  ข้าวต้มกุ้ยกับย้าใขเค็ม ข้าวสาร 5%
ไข่เค็ม
กระเทียมดอง
ใบค่ืนช่าย
ต้นหอมสด
พริกขี้หนูสด
มะนาว
หอมหัวใหญ่

161 คนไร้ที่พึง่  ต้มจืดซ่ีโครงหมูใส่ผักกาดขาว ซ่ีโครงหมู
ผักกาดขาว
ต้นหอมสด
ผักชีเลือด
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
น้า้ตาลทรายขาว

162 คนไร้ที่พึง่  ต้มย้าไก่ ไก่สด (ไก่ทั้งตัว)
กะหล้่าปลี
ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ใบแมงลัก
หัวหอมแห้งมีจุก
พริกขี้หนูสด
ต้นหอมสด
มะขามเปียกแกะเม็ด
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

163 คนไร้ที่พึง่  แกงแพนงไก่ ไก่สด (ไก่ทั้งตัว)
พริกแกงแพนง
มะเขือพวง
มะพร้าวขูด
ใบมะกรูด
น้า้ตาลปิ้ป
เกลือป่น

164 คนไร้ที่พึง่  ต้มจืดไข่น้า้ เนื้อหมูบด
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
ผักกาดขาว
ต้นหอมสด
ผักชีเลือด
น้า้มันพชื
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

165 คนไร้ที่พึง่ แกงค่ัวสับปะรดใส่หอยแมลงภู่ หอยแมลงภู่ (แกะเปลือก)
สับปะรด
มะพร้าวขูด
พริกแกงเผ็ด



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ใบมะกรูด

166 คนไร้ที่พึง่  ผัดมะเขือยาวใส่หมูสามชั้น หมูสามชั้น
มะเขือยาว
ใบโหระพา
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
น้า้มันหอย (800 มล.)
เต้าเจี้ยวด้า (800 มล.)
กระเทียมแห้งมีจุก

167 คนไร้ที่พึง่   ผัดถั่วงอกใส่หมูและเต้าหู้แผ่น หมูเนื้อแดง
ถั่วงอก
เต้าหู้แผ่น (ขาว)
เห็ดหูหนูสด
แครอท
ต้นหอมสด
กระเทียมแห้งมีจุก
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

168 คนไร้ที่พึง่ ผัดกะหล้่าปลีใส่หมูสามชั้นและไข่ หมูสามชั้น
กะหล้่าปลี
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
มะเขือเทศ
แครอท
เห็ดหูหนูสด
น้า้มันหอย (800 มล.)
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
กระเทียมแห้งมีจุก

169 คนไร้ที่พึง่  ราดหน้าเส้นใหญ่ หมูเนื้อแดง 
ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่
ผักคะน้า
แครอท
แป้งมัน (500 กรัม)
เต้าเจี้ยวด้า (800 มล.)
น้า้ส้มสายชู (700 มล.)
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
พริกขี้หนูแห้งป่น

170 คนไร้ที่พึง่ ปลาร้าทรงเคร่ือง ปลาดุก
มะพร้าวขูด
ปลาร้า
กระชาย(ชนิดหัว)
ข่าสด
ตะไคร้

 ใบมะกรูด
พริกชี้ฟา้สด
หัวหอมแห้งมีจุก
มะเขือเปาะ
ฟกัทอง
หน่อไม้ปิ๊ป

171 คนไร้ที่พึง่ หมูลวนเค็ม หมูเนี้อแดง
พริกไทยเม็ด
เต้าเจี้ยวด้า (800 มล.)



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
กระเทียมแห้งมีจุก

172 คนไร้ที่พึง่ ต้มย้าปลาดุกใส่หน่อดอง ปลาดุก
หน่อไม้ดอง
ข่าสด
ตะไคร้
ใบมะกรูด
ใบแมงลัก
หัวหอมแห้งมีจุก
พริกขี้หนูสด
ต้นหอมสด
มะขามเปียกแกะเม็ด
กระเทียมแห้งมีจุก
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

173 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดไก่ใส่ฟกัทอง ไก่สด (ไก่ทั้งตัว)
ฟกัทอง
พริกแกงเผ็ด
มะพร้าวขูด
ใบโหระพา
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
น้า้ตาลทรายขาว

174 คนไร้ที่พึง่ แกงจืดวุ้นเส้นเต้าหู้หมูสับ เนื้อหมูบด
ผักกาดขาว
วุ้นเส้น (500 กรัม)
เต้าหู้หลอด (ขาว)
แครอท
ต้นหอมสด
ผักชีเลือด

175 คนไร้ที่พึง่ แกงจืดกะหล้่าปลีใส่หมูและเต้าหู้ เนื้อหมูบด
เต้าหู้หลอด (ขาว)
กระหล้่าปลี
ต้นหอมสด
ผักชีเลือด
ต่ังฉ่าย (200 กรัม)
พริกไทยป่น
แครอท
เห็ดหูหนูสด
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

176 คนไร้ที่พึง่  แกงอ่อมไก่ใส่ผักรวม ไก่สด (ไก่ทั้งตัว)
พริกแกงเผ็ด
ปลาร้า
หน่อไม้ปิ๊ป
ยอดชะอม
ใบแมงลัก
ข้าวค่ัว
มะเขือเปาะ
ฟกัทอง
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

177 คนไร้ที่พึง่ แกงเผ็ดปลาดุกใส่มะเขือเปาะ ปลาดุก



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

มะเขือเปาะ
กระชายซอย
พริกแกงเผ็ด
มะพร้าวขูด
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

178 คนไร้ที่พึง่ แกงส้มมะละกอใส่ปลาดุก ปลาดุก
พริกแกงส้ม
มะขามเปียกแกะเม็ด
กระชายซอย
มะละกอดิบ
หัวหอมแห้งมีจุก
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

179 คนไร้ที่พึง่ แกงเลียงไก่ ไก่สด (ไก่ทั้งตัว)
กุ้งแห้ง
กะปิ
พริกไทยเม็ด
พริกขี้หนูสด
ฟกัทอง
บวบเหลียม
ใบแมงลัก
ผักกาด

180 คนไร้ที่พึง่ ผัดถั่วงอกใส่หมูและเต้าหู้แผ่น หมูเนื้อแดง
ถั่วงอก
เต้าหู้แผ่น (ขาว)
เห็ดหูหนูสด
แครอท
ต้นหอมสด
กระเทียมแห้งมีจุก
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

181 คนไร้ที่พึง่ ผัดพริกมะเขือยาวหมูบด(ผัดขี้เมา) เนื้อหมูบด
พริกแกงเผ็ด
มะเขือยาว
พริกขี้หนูสด
ใบกะเพรา
น้า้มันหอย (800 มล.)
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)

182 คนไร้ที่พึง่ ผัดกะเพราหมูสับ เนื้อหมูบด
ใบกะเพรา
พริกขี้หนูสด
ถั่วฝักยาว
พริกแกงเผ็ด
หอมหัวใหญ่
กระเทียมแห้งมีจุก
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
น้า้มันหอย (800 มล.)

183 คนไร้ที่พึง่  ผัดแตงกวาใส่หมูและไข่ เนื้อหมูบด
แตงกวา
ไข่ไก่ (เบอร์ 3)
แครอท
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)



รายการวัตถุดบิ/เครือ่งปรงุ 
รายการเมนูอาหาร ทีใ่ช้ประกอบอาหารในแตล่ะเมนู ประโยชน์ตามหลัก

โภชนา
ล าดบัที่ ประเภทผู้รบับรหิาร แหล่งทีม่า/อ้างอิง

น้า้มันหอย (800 มล.)
กระเทียมแห้งมีจุก

184 คนไร้ที่พึง่ ผัดผักบุ้งหมูสับ เนื้อหมูบด
ผักบุ้งจีน
เต้าเจี้ยวด้า (800 มล.)
ซอสถั่วเหลือง (1,000 มล.)
น้า้มันหอย  (800 มล.)
กระเทียมแห้งมีจุก



 

ภำคผนวก ๒ 
แนวทำงกำรก ำหนดรำคำกลำง 

 
๑. แนวทางการก าหนดคุณลักษณะรายการวัตถุดิบประกอบและราคากลาง 
๒. คุณลักษณะวัตถุดิบประกอบอาหาร พม. 
๓. ตัวอย่างการคิดค านวณรายการอาหาร 



แนวทางการก าหนดคณุลักษณะรายการวัตถุดิบประกอบอาหาร จ านวนหรือปริมาณที่ต้องจัดซื้อ และราคากลาง 
ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ 

………………………………………………. 

๑. ให้แต่งตั้งคณะกรรมการหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท า
คุณลักษณะ โดยจะต้องก าหนดรายการอาหารหรือเมนูอาหารที่จะปรุงอาหารส าหรับประกอบเลี้ยง
ผู้รับบริการในแต่ละวัน จ ำนวน ๓ มื้อต่อวัน ภำยใต้วงเงินรวมต่อวัน ซึ่งเท่ำกับจ ำนวนผู้รับบริกำรคูณด้วยเงิน
งบประมำณรำยหัวที่ได้รับจัดสรรต่อวัน ทั้งนี้ รำยกำรอำหำรหรือเมนูอำหำรที่ก ำหนด จะต้องถูกต้องตำมหลัก
โภชนำกำร มีคุณภำพ เพียงพอ และที่ส ำคัญจะต้องมีควำมเหมำะสมกับผู้รับบริกำรในแต่ละประเภทหรือช่วงวัย 
และควรมีนักโภชนำกำร หรือผู้มีควำมรู้เกี่ยวกับโภชนำกำรอำหำร ร่วมก ำหนดเมนูอำหำรให้แก่กลุ่มเป้ำหมำยใน
ควำมรับผิดชอบด้วย 

 
๒. ด าเนินการถอดรายการอาหารหรือเมนูอาหารที่ ได้ก าหนด ตามข้อ ๑  ออกเป็นรำยกำรวัตถุดิบ

ประกอบอำหำรที่ต้องจัดซื้อหรือต้องใช้ในแต่ละวัน ควรก ำหนดอย่ำงน้อย ๗ วัน หรือ ๑๕ วัน หรือ ๓๐ วัน คูณ
ด้วยจ ำนวนครั้งหรือจ ำนวนรอบที่ต้องปรุงอำหำรตำมเมนูดังกล่ำวตลอดระยะเวลำของสัญญำ หรือระยะเวลำที่
ต้องกำรจัดซื้อ เพ่ือเป็นฐำนในกำรคิดค ำนวณหรือที่มำของรำยกำรวัตถุดิบประกอบอำหำรว่ำในรอบของสัญญำ
จะต้องจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอำหำรรำยกำรใดบ้ำง ปริมำณหรือจ ำนวนทั้งสิ้นเท่ำไร และเมื่อท ำสัญญำซื้อขำย
แล้วจะต้องด ำเนินกำรประกอบอำหำรหรือปรุงอำหำรตำมรำยกำรเมนูที่ก ำหนดไว้ ตามรายละเอียดตารางที่ ๑ 
และตารางที่ ๒ 
 

๓. น ำรำยกำรวัตถุดิบประกอบอำหำรทั้งหมดที่ถอดจำกรำยกำรตำมเมนูในแต่ละวัน ซึ่งต้องท ำกำรจัดซื้อ
ตำมข้อ 2 มำก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะของแต่ละรำยกำร ตามตารางท่ี ๓ 

 
๔. คุณลักษณะ และหน่วยนับ หน่วยงานสามารถเพิ่มรายการหรือรายละเอียดคุณลักษณะได้ตาม

ความจ าเป็น เหมาะสม หรือตามความต้องการ แต่ต้องค ำนึงถึงคุณภำพและประโยชน์ที่กลุ่มเป้ำหมำย 
จะได้รับ และสำมำรถปรับเปลี่ยนหน่วยนับได้ ตำมตัวอย่ำงตำรำง ๓ 

ข้อควรระวังในกำรก ำหนดคุณลักษณะ และกำรก ำหนดหน่วยนับ  
๔.๑ กำรก ำหนดหน่วยนับ ในบำงกรณีจะต้องก ำหนดปริมำณหรือปริมำตรที่บรรจุต่อหน่วยนับนั้นๆ ไว้
ด้วย เช่น 

- น้ ำมันพืช แบบขวด ขวดละไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ มิลลิลิตร  จ ำนวน ..... ขวด 
- น้ ำมันพืช แบบถุง ถุงละไม่น้อยกว่ำ ๘๐๐ มิลลิลิตร จ ำนวน ..... ถุง 
- น้ ำมันพืช แบบปีบ๊ ปีบ๊ละไม่น้อยกว่ำ ๑๘ ลิตร จ ำนวน ..... ปิ๊บ 
- ข้ำวขำว ๑๐๐% แบบถุง ถุงละไม่น้อยกว่ำ ๕ กิโลกรัม จ ำนวน ..... ถุง 
- ข้ำวขำว ๑๐๐% แบบกระสอบ กระสอบละไม่น้อยกว่ำ ๔๘ กิโลกรัม จ ำนวน ..... กระสอบ 

๔.๒ ห้ามระบชุื่อหรือยี่ห้อ ในคุณลักษณะวัตถุดิบประกอบอำหำร  



๔.๓ เครื่องปรุง ผลิตภัณฑ์อำหำรที่ไม่ใช่อำหำรสดบำงอย่ำง อำหำรที่ก ำหนดคุณภำพ อำหำรที่บรรจุ
อยู่ในภำชนะปิดสนิท ควรระบุให้มีเครื่องหมำย อย. มีวันผลิตและวันหมดอำยุ  โดยอำจดูจำก
คุณลักษณะของสินค้ำที่ต้องกำรที่วำงขำยในท้องตลำด เพ่ือน ำมำก ำหนดคุณลักษณะได้  

๔.๔ อำหำรสด จะต้องระบุ เป็นของสด ของใหม่ สะอำด ไม่เน่ำเสีย  

๔.๕ อำหำรแช่แข็ง จะต้องระบุค ำว่ำ “แช่แข็ง” ต่อท้ำยวัตถุดิบประกอบอำหำรนั้น ๆ  

 
๕.  การหาราคาต่อหน่วย (ราคาตลาด)  

๕.๑ รำคำกลำง  
- เมื่อหน่วยงำนได้รำยกำรวัตถุดิบประกอบอำหำรและปริมำณที่ต้องใช้ทั้งปี ให้ท ำกำรสืบรำคำ 

ต่อหน่วย จำกผู้มีอำชีพขำยโดยตรงในรำคำขำยส่ง เช่น ผู้ประกอบอำชีพขำยอำหำรส่ง ผู้มีอำชีพรับประมูล
อำหำรกับหน่วยงำนรำชกำรหรือเอกชน หรือผู้ที่เคยท ำสัญญำซื้อขำยอำหำรในปีที่ผ่ำนมำ กรณีวัตถุดิบ
ประกอบอำหำรรำยกำรใดไม่มีผู้ให้ข้อมูล ให้สืบหำรำคำรำคำจำกตลำดทั่วไป ทั้งนี้ รำคำต่อหน่วยที่ได้ ไม่ควร
เกินรำคำสินค้ำขำยปลีกตำมข้อมูลของกองดัชนีเศรษฐกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ ที่ก ำหนดในแต่ละช่วงเวลำ 
ซึ่งหน่วยงำนสำมำรถประสำนงำนขอข้อมูลกับกระทรวงพำณิชย์ หรือส ำนักงำนพำณิชย์จังหวัดนั้น  ๆ  
เพ่ือประกอบกำรจัดท ำรำคำกลำงต่อหน่วย ส ำหรับรำคำกลำงรวมทั้งวงเงินกำรจัดหำ คณะกรรมกำรวินิจฉัย
ปัญหำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ได้มีหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ว๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนำคม ๒๕๖๒ ก ำหนดให้หน่วยงำนใช้วงเงินงบประมำณที่จะจัดซื้อจัดจ้ำงซึ่ง
เป็นค่ำใช้จ่ำยรำยหัว เป็นรำคำกลำง ตำมนิยำมค ำว่ำ “รำคำกลำง” (๖) รำคำอ่ืนใดตำมหลักเกณฑ์วิธีกำร หรือ
แนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ ตำมนัยมำตรำ ๔ แห่งพระรำชบัญญัติฯ  

๕.๒ แนวทางการก าหนดราคากลาง การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ
ราคากลาง (กรณีจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับค่าอาหาร วงเงินเกิน 500,000 บาท) 

กรณีจัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับค่าอาหาร วงเงินเกิน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน) การประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ให้ถือปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด  
ที่ กค 0433.2/ว.206 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

1. แบบตารางราคากลาง ให้หน่วยงานใช้แบบ บก. 06 ตามตารางด้านล่างนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีการบันทึกข้อมูลในตาราง แบบ บก. 06  

1. ชื่อโครงการ ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงาน ในกรณีที่มีการด าเนิน
กิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ให้ระบุชื่อของหน่วยงานที่เป็นเจ้าของโครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายใน ให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................. 

2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... .... 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 

    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  

    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ................................................................. .......... บาท 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  

    5.1 ......................................................................................................................... ..................... 

    5.2 .....................................................................................................................................................  

    5.3 ............................................................................................................................. ......................... 

6. รายชื่อผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ............................................................................... 

     

 



 ตัวอย่าง สถานคุ้มครองและพัฒนาคนพิการบ้านกึ่งวิถี (ชาย) จังหวัดปทุมธานี  กรมส่งเสริมและ
พัฒนาอาชีพคนพิการ 

3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (บาท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ใน
การจัดซื้อจัดจ้าง 

4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติจ านวนเงิน 
อันเป็นราคากลางที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น ๆ 
 เป็นเงิน ............................... บาท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
 ราคา/หน่วย .............. (บาท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) 
 กรณีจัดซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ หรือกรณีจัดจ้างให้ระบุราคา 
ต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) เป็นเอกสารแนบท้าย แบบ บก. 06 นี้ และหากมีรายละเอียดของงาน 
ตามขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ให้แนบขอบเขตด าเนินงาน (TOR : Terms of 
Reference) แนบท้าย แบบ บก. 06 นี้ด้วย 

5. แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคาที่ใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น 

- กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า ให้ระบุว่า 
ตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง 

- กรณีใช้ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด ให้ระบุว่า ตามราคา
มาตรฐานของส านักงานประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน ............. ก าหนด แลว้แต่กรณี 
 - กรณีใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ให้ระบุชื่อ บริษัท ห้างหุ้นส่วนจ ากัด ร้านค้า 
บุคคลธรรมดา หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจาก
ท้องตลาด ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  
โดยต้องสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่บางกรณีมีน้อยกว่า 3 ราย ให้สืบเท่าที่มี และเมื่อสืบราคาแล้ว 
ไม่ว่าจะ 3 รายขึ้นไป หรือกรณีน้อยกว่า 3 ราย จะน าราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้พิจารณาด าเนินการ ดังนี้  
  1. กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาเฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิงก่อน เว้นแต่
หน่วยงานพิจารณาแล้วว่า ราคาต่ าสุดสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้ ก็ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
  2. กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 
  ตัวอย่าง 
  สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้ 
  (1) บริษัท รักดี จากัด 
  (2) ห้างหุ้นส่วนจากัด สุจริตการค้า 
  (3) www.dekdee.com 
  หมายเหตุ 
  กรณีจัดซื้อวัตถุดิบประกอบอาหาร สามารถสืบราคากลางได้จากบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล
ธรรมดา ที่ขายหรือประกอบอาชีพขายหรือรับประมูลการจัดซื้ออาหารกับส่วนราชการ โรงเรียน เรือนจ า 
หน่วยงานเอกชน หรือผู้ประกอบการอ่ืนที่ประกอบอาชีพลักษณะเดียวกัน รวมทั้งสามารถสืบราคาจาก  



ตลาดขายส่ง ตลาดขายปลีก ร้านค้าท่ัวไป เว็บไซต์ และราคาของกระทรวงพาณิชย์ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้
ก าหนดราคากลาง โดยให้ค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ โดยต้องสืบราคาไม่น้อยกว่า 3 ราย 
และต้องระบุชื่อของบริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคลธรรมดา หรือแหล่งที่มาของราคากลางได้ และราคากลางต่อหน่วย
ที่ได้ไม่ควรเกินราคาที่กระทรวงพาณิชย์ก าหนดในช่วงเวลานั้น  ๆ  และการระบุแหล่งที่มาของราคากลาง 
(อ้างอิง) หากมีการจัดซื้อหลายรายการให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ    
 - กรณีใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ  ให้ระบุว่า  
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง  เช่น  
ตามสัญญา เลขที่ .................... ลงวันที่ .......... เดือน ....................... พ.ศ.  ..................... 

ตัวอย่าง 
ใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 1/2561  

ลงวันที่ 10 มกราคม 2561 
 - กรณีใช้ราคาอ่ืนตามหลักเกณฑ์ วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ให้ระบุ
ว่าใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน .......... ก าหนด พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์ที่
หน่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน ........ ลงวันที่ ........... เปน็ต้น 

6. รายช่ือผู้รับผิดชอบก าหนดราคากลาง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายให้
ก าหนดราคากลาง ซึ่งอาจเป็นผู้มีหน้าที่ก าหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560 ข้อ 21 หรือจะแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใด
บุคคลหนึ่งเป็นผู้ก าหนดราคากลาง ก็ได้ 

 
การประกาศเผยแพร่ 

1. วงเงินที่ต้องประกาศ 
ให้หน่วยงานประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มี

วงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่ 
- กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 

ตามมาตรา 56 (1) (ค) 
- กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง) 
- การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหาก
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐ 

กรณีนี้ให้หน่วยงานประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้หน่วยงาน 
อาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับ  
การประกาศด้วยก็ได้ 

2..วิธีการประกาศ 
ให้หน่วยงานจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในการ

จัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 



- ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th) 
- เว็บไซต์ของหน่วยงานที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานไม่มีเว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศ

หน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด  
3. ระยะเวลาที่ประกาศ 

1) กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน 
การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา  

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงาน
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้ 

 (1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว 

 (2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็น  
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดของข้อมูลราคากลางและการค านวณ 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานอาจปลดประกาศได้ ดังนี้ 
(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีค าสั่งรับราคาเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ 
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่พิจารณาผล 

เสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง 
ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 

๒) กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน 
 การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ 
ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง 

ระยะเวลาการปลดประกาศ 
เมื่อหน่วยงานได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดของข้อมูลราคากลาง และการค านวณ 

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศ ไดเ้มื่อประกาศครบ 30 วันแล้ว 

-------------------------------------- 



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

๑
ขา้วหอมมะลิ แท ้๑๐๐% 
ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... 
กก./(ถงุหรือกระสอบ)

เปน็ขา้วขาวหอมมะลิแท ้๑๐๐% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว และมกีล่ินหอมในตนเอง 
ในขา้ว ๑๐๐ เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ ๑ (ยาวเกนิ ๗ 
มม.) ไมน่อ้ยกวา่ ๗๐ เมล็ด และมขีา้วเมล็ดยาวชัน้ ๓ (ยาวเกนิ ๖.๒-๖.๖ มม.) ได้ไมเ่กนิ ๕ 
เมล็ด โดยไมม่ขีา้วเมล็ดส้ันปนอยูเ่ลย ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์มกีารระบแุหล่งผลิตโดยไมม่ี
รอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ไมม่มีอด มคีวามชืน้ไมเ่กนิ ๑๔% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาด
และถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

๒
ขา้วขาว ๑๐๐% ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว ๑๐๐% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว ๑๐๐ เมล็ดต้องประกอบด้วย 
ขา้วเต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ ๑ (ยาวเกนิ ๗ มม.) ไมน่อ้ยกวา่ ๗๐ เมล็ด และมขีา้ว
เมล็ดยาวชัน้ ๓ (ยาวเกนิ ๖.๒-๖.๖ มม.) ได้ไมเ่กนิ ๕ เมล็ด โดยไมม่ขีา้วเมล็ดส้ันปนอยูเ่ลย 
ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ ๑๔% ผ่านกรรมวธิี
การผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

๓
ขา้วขาว ๕% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว ๕% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว ๑๐๐ เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้ว
เต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ ๑ (ยาวเกนิ ๗ มม.) ไมน่อ้ยกวา่ ๒๐ เมล็ด และมขีา้วเมล็ด
ส้ัน (ยาวไมเ่กนิ ๖.๒ มม.) ได้ไมเ่กนิ ๑๐ เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ี
ส่ิงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ ๑๔% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

๔
ขา้วขาว ๑๐% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว ๑๐% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว ๑๐๐ เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้ว
เต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ ๑ (ยาวเกนิ ๗ มม.) ไมน่อ้ยกวา่ ๑๐ เมล็ด และมขีา้วเมล็ด
ส้ัน (ยาวไมเ่กนิ ๖.๒ มม.) ได้ไมเ่กนิ ๑๕ เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ี
ส่ิงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ ๑๔% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

๕
ขา้วขาว ๑๕% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว 15% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว 100 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้ว
เต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 (ยาวเกนิ 7 มม.) ไมน่อ้ยกวา่ 5 เมล็ด และมขีา้วเมล็ด
ส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 30 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ี
ส่ิงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

6
ขา้วขาว 25% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว 25% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว 100 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้ว
เต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 ชัน้ 2 และชัน้ 3 อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง
รวมกนั ไมน่อ้ยกวา่ 40 เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 50 
เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

7
ขา้วขาว 35% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว 35% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว 100 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้ว
เต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 ชัน้ 2 และชัน้ 3 อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง
รวมกนั ไมน่อ้ยกวา่ 32 เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 50 
เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

8
ขา้วขาว 45% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วขาว 45% ซ่ึงเอาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว 100 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้ว
เต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 ชัน้ 2 และชัน้ 3 อยา่งใดอยา่งหนึง่หรือหลายอยา่ง
รวมกนั ไมน่อ้ยกวา่ 28 เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 50 
เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

ประเภท ขำ้วสำร / ขำ้วเหนียว

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

9
ขา้วขาวหกัเอวนั ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วทีเ่อาเปลือกและร าออกแล้ว เปน็ขา้วขาวหกัเอวนั (เมล็ดขา้วหกัทีม่ขีนาดเล็ก) ใหม่
 สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีาร
ผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

10
ขา้วกล้อง 100% ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วกล้อง 100% ซ่ึงเอาเปลือกออกแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้เอาร าออก ในขา้ว 100 เมล็ด
ต้องประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 (ยาวเกนิ 7 มม.) ไมน่อ้ยกวา่ 70 
เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 5 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์
ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มี
ความชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

11
ขา้วกล้อง 5% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วกล้อง 5% ซ่ึงเอาเปลือกออกแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้เอาร าออก ในขา้ว 100 เมล็ดต้อง
ประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 (ยาวเกนิ 7 มม.) ไมน่อ้ยกวา่ 30 
เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 10 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจุ
ภณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มี
ความชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

12
ขา้วกล้อง 10% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วกล้อง 10% ซ่ึงเอาเปลือกออกแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้เอาร าออก ในขา้ว 100 เมล็ดต้อง
ประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 (ยาวเกนิ 7 มม.) ไมน่อ้ยกวา่ 20 
เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 15 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจุ
ภณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มี
ความชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

13
ขา้วกล้อง 15% ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วกล้อง 15% ซ่ึงเอาเปลือกออกแล้ว แต่ยงัไมไ่ด้เอาร าออก ในขา้ว 100 เมล็ดต้อง
ประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ดทีเ่ปน็ขา้วเมล็ดยาวชัน้ 1 (ยาวเกนิ 7 มม.) ไมน่อ้ยกวา่ 10 
เมล็ด และมขีา้วเมล็ดส้ัน (ยาวไมเ่กนิ 6.2 มม.) ได้ไมเ่กนิ 35 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจุ
ภณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มี
ความชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

14
ขา้วสารเหนยีวขาว 10% 
ขนาดบรรจ ุ..... กก./(ถงุหรือ
กระสอบ)

เปน็ขา้วสารเหนยีวขาว 10% เปน็ขา้วสารเหนยีวทีเ่อาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว 100
 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ด ไมน่อ้ยกวา่ 55 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่ี
รอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้
ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

15
ขา้วสารเหนยีวขาว 25% 
ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... 
กก./(ถงุหรือกระสอบ)

เปน็ขา้วสารเหนยีวขาว 25% เปน็ขา้วสารเหนยีวทีเ่อาเปลือกและร าออกแล้ว ในขา้ว 100
 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ด ไมน่อ้ยกวา่ 40 เมล็ด ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่ี
รอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้
ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ

16
ขา้วสารเหนยีวขาวหกัเอวนั 
ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... 
กก./(ถงุหรือกระสอบ)

เปน็ขา้วสารเหนยีวหกัเอวนั เปน็ขา้วสารเหนยีวทีเ่อาเปลือกและร าออกแล้ว และเปน็เมล็ด
หกั โดยในขา้ว 100 เมล็ดต้องประกอบด้วย ขา้วเต็มเมล็ดรวมกนัไมเ่กนิ 15 เมล็ด ใหม ่
สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มคีวามชืน้ไมเ่กนิ 14% ผ่านกรรมวธิกีาร
ผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก., ถงุ, 
กระสอบ



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

1 เนือ้หมแูดง (หัน่หรือไมห่ัน่)
มลัีกษณะเปน็เนือ้แดงทีส่ด ไมม่ไีขมนัปน แต่อาจมมีนับางๆ ติดอยูบ่า้ง หรือพงัผืดได้
เล็กนอ้ย สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีาร
ตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

2 เนือ้หมสัูนใน
ชนดิเนือ้แดงล้วน ไมม่ไีขมนัติด 100% ไมม่กีระดูกแขง็หรือกระดูกออ่นปน สด ใหม ่
สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสาร
ปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

3 เนือ้หมสัูนนอก
ชนดิเนือ้แดงไมติ่ดกระดูกหรือมนัปน ลักษณะมสีีชมพแูดง เนือ้ละเอยีด นุม่ สด ใหม ่สะอาด
 ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น 
และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

4 เนือ้หมติูดมนั
ชนดิเนือ้แดงติดมนั มไีขมนัประมาณ 30% ไมม่หีนงั ไมม่พีงัผืด ไมม่กีระดูกแขง็หรือ
กระดูกออ่นปน สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่ี
สารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

5 เนือ้หมสูามชัน้

ชนดิเนือ้หมปูระกอบด้วย 3 ชัน้ ชัน้บนสุดต้องมเีนือ้แดงหนากวา่ชัน้ไขมนั มมีนัขาว หนงัสี
ขาว ปราศจากขน และมเีนือ้สีชมพแูดง ไมม่กีระดูกแขง็หรือกระดูกออ่นปน สด ใหม ่
สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสาร
ปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

6 เนือ้หมบูด
เปน็หมบูดหยาบหรือบดละเอยีด ประกอบด้วยเนือ้แดงประมาณ 90% ไขมนัหม ู10% ไม่
มกีระดูก หนงั หรือส่ิงอืน่ๆ เจอืปน สด ใหม ่สะอาด ไมม่สีีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ช่
แขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

7 มนัหมู
เปน็มนัหมลู้วน สีขาว ไมม่หีนงั ไมม่กีระดูกแขง็หรือกระดูกออ่นปน สด ใหม ่สะอาด ไมม่ี
รอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมา
จากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

8 ซ่ีโครงหมอูอ่น
เปน็กระดูกซ่ีโครงออ่น มเีนือ้ติดกระดูกค่อนขา้งหนา ไมป่นกระดูกสันหลัง สด ใหม ่สะอาด 
ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และ
มาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

9 กระดูกสันหลัง
เปน็กระดูกสันหลัง หรือเล้ง มเีนือ้ติดบา้งเล็กนอ้ย สด ใหม ่สะอาด ไมม่สีีเขยีวคล้ า ไมม่ี
กล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตาม
กฎหมาย

กก.

10 ขาหมเูผา
เปน็ขาหมเูผาขนเรียบร้อย สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไม่
แชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

11 ตับหมู
เปน็ตับออ่นหม ูเนือ้ละเอยีดแนน่ ไมห่ยาบ ไมม่กีล่ินสาบ สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสี
เขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่
สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

12 ไส้หมอูอ่น
เปน็ไส้หมอูอ่น สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่ี
สารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

13 เลือดหมู
เปน็เลือดกอ้นโตได้ขนาด ไมร่วมน้ า ไมม่ส่ิีงเจอืปน ใหม ่สะอาด ไมม่สีีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ิน
เหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตาม
กฎหมาย

กก.

ประเภท อำหำรสด
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ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ
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14 หนงัหมทู าลาบ
หนงัหมแูล่ ไมติ่ดมนั ขดูขนเรียบร้อย ต้มสุก ไมม่ขีน ไมเ่หมน็หนืหรือเหมน็อบั ใหม ่สะอาด 
ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

15 ไกส่ดทัง้ตัว (ไมร่วมเคร่ืองใน)
มลัีกษณะเปน็ไกส่ดทัง้ตัว ถอนขนและช าแหละเรียบร้อย ไมม่เีคร่ืองใน สด ใหม ่สะอาด ไม่
มรีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมา
จากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

16 อกไก่
มลัีกษณะอกไกท่ีส่มบรูณ์ เปน็เนือ้ล้วน ไมติ่ดขน สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีว
คล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ี่
ถกูต้องตามกฎหมาย

กก.

17 สันในไก่
มลัีกษณะเปน็เส้นยาวทีเ่รียกวา่ เนือ้สันใน ไมม่กีระดูกหรือเนือ้ไกส่่วนอืน่ติดมา สด ใหม ่
สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสาร
ปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

18 ปกีไกส่่วนบน
มลัีกษณะเปน็ปกีไก ่ต้ังแต่ขอ้ต่อทีไ่หล่ถงึปลายปกี ไมม่ขีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ า
หรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรง
ฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

19 ปกีไก ่(ติดกนั 3 ทอ่น)
มลัีกษณะติดกนั 3 ทอ่น ไมม่ขีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ิน
เหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตาม
กฎหมาย

กก.

20
นอ่งไก ่ขนาดไมน่อ้ยกวา่ ..... 
นอ่ง/กก.

มลัีกษณะเปน็ส่วนล่างของขา ตัดออกตรงส่วนเขา่และส่วนตีน ไมม่ขีนติด สด ใหม ่สะอาด 
ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และ
มาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

21 สะโพกไก่
เปน็ส่วนสะโพกไก ่มเีนือ้ หนงัไมห่ลุด ไมม่ขีนติด โดยมกีระดูกส่วนสะโพกติดอยูด้่วย สด 
ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสาร
ปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

22 กระดูกซ่ีโครงไกส่ด
มลัีกษณะเปน็โครงไกส่ด แต่งแล้ว กระดูกไมแ่ตก ไมม่หีวั หลอดลม และส่วนทอ้ง สด ใหม ่
สะอาด ไมม่สีีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมา
จากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

23 ตีนไก ่(ตัดเล็บ)
มลัีกษณะเปน็ตีนทีใ่หญ่ สะอาด สีขาว สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ิน
เหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตาม
กฎหมาย

กก.

24 เคร่ืองในไก่
มลัีกษณะเปน็เคร่ืองในไกส่ด ไมม่มีนัติด ผ่าและลอกเอาพงัผืด หรือเนือ้เยือ่ด้านในออก เปน็
เคร่ืองในทีส่มบรูณ์ ไมม่ไีส้ติดมา สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็
 ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

25 ตับไก่
มลัีกษณะเปน็ตับไกส่ดทีส่มบรูณ์ ไมแ่ตกหรือเละ ไมม่ส่ีวนอืน่ติดมา สด ใหมส่ะอาด ไมม่ี
รอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมา
จากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

26 เลือดไก่
มลัีกษณะสุกเปน็กอ้น ไมม่ส่ีวนทีไ่มใ่ชเ่ลือดติดมาด้วย ไมร่วมน้ า ใหม ่สะอาด ไมม่สีีเขยีว
คล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ี่
ถกูต้องตามกฎหมาย

กก.
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27 เนือ้ไกบ่ด
มลัีกษณะเปน็เนือ้ไกส่ด บดหยาบหรือละเอยีด ไมม่หีนงัไกแ่ละมนัปน ไมม่ส่ิีงเจอืปน สด 
ใหม ่สะอาด ไมม่สีีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น 
และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

28 เปด็สดทัง้ตัว (ไมร่วมเคร่ืองใน)
มลัีกษณะเปน็เปด็สดทัง้ตัว ถอนขนเรียบร้อย ไมม่เีคร่ืองใน สดใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ า
หรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรง
ฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

29 เนือ้ววัติดมนั
เปน็เนือ้ววัสด มสีีแดงติดมนั มส่ีวนเนือ้แดงมากกวา่มนั สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสี
เขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือสารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่
สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

30 เนือ้ววัสะโพก
เปน็เนือ้ววัสด สีแดงสด ไมม่ไีขมนัปน แต่อาจมมีนับางๆ ติดอยูบ่า้ง หรือพงัผืดได้เล็กนอ้ย 
สด ใหม ่สะอาด ไมม่รีอยช้ าหรือสีเขยีวคล้ า ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมม่สีารตกค้างหรือ
สารปนเปือ้น และมาจากโรงฆา่สัตวท์ีถ่กูต้องตามกฎหมาย

กก.

31 ปลาชอ่น
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

32 ปลาดุกน้ าจดื
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

33 ปลาแดง
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

34 ปลาส าลี
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

35 ปลาน้ าดอกไม้
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

36 ปลาทบัทมิ
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

37 ปลานลิ
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

38 ปลากระพงขาว
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

39 ปลากระพงแดง
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

40 ปลาจาระเมด็
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.
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41 ปลาจนี
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

42 ปลาโอ
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

43 ปลาซาบะ
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

44 ปลาดอร์ร่ี (ท าส าเร็จ)
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

45 ปลาตะเพยีน
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

46 ปลาททูะเล
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

47 ปลานวลจนัทร์
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

48 ปลาน้ าดอกไม้
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

49 ปลาสวาย (หัน่ชิน้)
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า ไมม่ี
กล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

50 ปลาอนิทรียส์ด
มลัีกษณะเปน็ปลาทีส่ด เนือ้แนน่ ไมเ่ละ สด ใหม ่สะอาด เนือ้สีธรรมชาติไมเ่ขยีวคล้ า 
สถาพตัวสมบรูณ์ หวัไมห่ลุด ทอ้งไมแ่ตก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

51 เนือ้ปแูกะ มลัีกษณะใหม ่เนือ้เปน็กอ้น ไมม่เีปลือกบางปน ไมม่เีมอืกล่ืน เนือ้ปมูสีีขาว ไมม่กีล่ินเหมน็
กก.

52
ปลาหมกึกล้วย ขนาดประมาณ
 ..... ตัว/กก.

มลัีกษณะทีส่ด สะอาด ล าตัวสีขาวนวล ตัวไมแ่ตกและไมห่ลุดจากตัว  ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

53
ปลาหมกึกระดอง ขนาด
ประมาณ ..... ตัว/กก.

มลัีกษณะทีส่ด สะอาด ล าตัวสีขาวนวล ตัวไมแ่ตกและไมห่ลุดจากตัว  ไมม่กีล่ินเหมน็เนา่ 
ไมแ่ชแ่ขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

54
กุง้ชแีฮ้ ขนาดประมาณ ..... ตัว/
กก.

มลัีกษณะสด สะอาด มสีภาพสมบรูณ์ เนือ้แนน่ ไมม่กีล่ินเหมน็ หวัและหางอยูค่รบ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

55
กุง้นางตัวโต (น้ าจดื) ขนาด
ประมาณ ..... ตัว/กก.

มลัีกษณะสด สะอาด มสีภาพสมบรูณ์ เนือ้แนน่ ไมม่กีล่ินเหมน็ หวัและหางอยูค่รบ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

56
กุง้กลุาด า ขนาดประมาณ ..... 
ตัว/กก.

มลัีกษณะสด สะอาด มสีภาพสมบรูณ์ เนือ้แนน่ ไมม่กีล่ินเหมน็ หวัและหางอยูค่รบ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

57
กุง้ขาว ขนาดประมาณ ..... ตัว/
กก.

มลัีกษณะสด สะอาด มสีภาพสมบรูณ์ เนือ้แนน่ ไมม่กีล่ินเหมน็ หวัและหางอยูค่รบ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

58
กุง้แชบว๊ย ขนาดประมาณ ..... 
ตัว/กก.

มลัีกษณะสด สะอาด มสีภาพสมบรูณ์ เนือ้แนน่ ไมม่กีล่ินเหมน็ หวัและหางอยูค่รบ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

59
กุง้ทะเล ขนาดประมาณ ..... 
ตัว/กก.

มลัีกษณะสด สะอาด มสีภาพสมบรูณ์ เนือ้แนน่ ไมม่กีล่ินเหมน็ หวัและหางอยูค่รบ ไมแ่ช่
แขง็ ไมแ่ชฟ่อร์มาลิน

กก.

60 หอยขม ขนาดตัวหอยเทา่ ๆ กนั สด สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ ตัวไมห่ลุดจากเปลือก กก.
61 หอยแครง ขนาดตัวหอยเทา่ ๆ กนั สด สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ ตัวไมห่ลุดจากเปลือก กก.
62 หอยแมลงภู่ ขนาดตัวหอยเทา่ ๆ กนั สด สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ ตัวไมห่ลุดจากเปลือก กก.
63 หอยลาย ขนาดตัวหอยเทา่ๆ กนั สด สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ ตัวไมห่ลุดจากเปลือก กก.

1 ปลาทนูึง่ ขนาด ..... ตัว/เขง่
เปน็ปลาทนูึง่ทีม่ขีนาดตัวเมือ่บรรจตุามจ านวนตัวจะเต็มเขง่ ไมเ่ล็กจนเกนิไป ใหม ่สะอาด 
เนือ้แนน่ ไมเ่ละ ไมม่กีล่ินเหมน็ ตัวสภาพสมบรูณ์ ทอ้งไมแ่ตก

เขง่, กก.

2 หนงัหมพูองแชน่้ า หนงัหมแูล่ ไมติ่ดมนั ขดูขนเรียบร้อย ต้มสุก ไมม่ขีน ไมเ่หมน็หนืหรือเหมน็อบั กก.
3 หอยแมลงภูต้่มสุกแกะเปลือก ขนาดตัวหอยเทา่ ๆ กนัไมเ่ล็กจนเกนิไป ต้มสุก ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมม่ส่ิีงปนเปอืน กก.

4
ไกจ่อ้ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิต
และวนัหมดอายุ

ถงุ, กก.

5
ไขลู่กลอก ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมแ่ชเ่ขง็ บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย . รับรอง มี
วนัผลิตและวนัหมดอายุ

ถงุ, กก.

6 เต้าหูข้าวแผ่น ใหม ่สะอาด เปน็แผ่นสีเหล่ียม ไมม่กีล่ินเหมน็และรสเปร้ียว แผ่น, กก.
7 เต้าหูเ้หลืองแผ่น ใหม ่สะอาด เปน็แผ่นสีเหล่ียม ไมม่กีล่ินเหมน็และรสเปร้ียว แผ่น, กก.

8
เต้าหูไ้ข ่ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/หลอด

ไมแ่ชแ่ขง็ บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิตและ
วนัหมดอายุ

หลอด

9 เต้าหูท้อด ชนดิพวง (50 ชิน้) ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา ไมเ่หมน็หนื พวง

10
เต้าหูป้ลา ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมก่ล่ินและรสเปร้ียว ถงุ, กก.

11
เต้าหูห้ลอด ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/หลอด

ไมแ่ชแ่ขง็ บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิตและ
วนัหมดอายุ

หลอด

12 ทอดมนัปลากราย (ผสมส าเร็จ)
ท าจากเนือ้ปลากรายขดู ไมม่กีา้งปน ผสมถัว่ฝักขาว ใบมะกรูด เคร่ืองแกงมกีล่ินหอม เนือ้
เหนยีว ผลิตใหมส่ะอาด ไมม่กีล่ินและรสเปร้ียว

กก.

13 ทอดมนัปลาสด (ผสมส าเร็จ)
ไมม่กีา้งปน ผสมถัว่ฝักขาว ใบมะกรูด เคร่ืองแกงมกีล่ินหอม เนือ้เหนยีว ผลิตใหมส่ะอาด 
ไมม่กีล่ินและรสเปร้ียว

กก.

14
ทอดมนัปลาทะเลสด (ผสม
ส าเร็จ)

ไมม่กีา้งปน เคร่ืองแกงมกีล่ินหอม เนือ้เหนยีว ผลิตใหมส่ะอาด ไมม่กีล่ินและรสเปร้ียว กก.

15
นกัเกต็ไก ่ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิต
และวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

16
ปอูดั ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิต
และวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

17
เฟรนฟาย ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิต
และวนัหมดอายุ

ถงุ, กก.

18
ลูกชิน้กุง้ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้กุง้ ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

ประเภท อำหำรแปรรปู



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

19
ลูกชิน้ไก ่ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้ไก ่ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

20
ลูกชิน้เนือ้ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้ววั ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

21
ลูกชิน้ปลา ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้ปลา ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

22
ลูกชิน้ปลาแบน ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้ปลา ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

23
ลูกชิน้ปลาแทง่ ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้ปลา ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

24
ลูกชิน้หม ูขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้หม ูใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. 
รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

25
ลูกชิน้เอน็ไก ่ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ท าจากเนือ้ไกแ่ละเอน็ไก ่ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน
 อย. รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

26
หอยจอ๊ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย. รับรอง มวีนัผลิต
และวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

27
ไส้กรอกไก ่ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

มเีนือ้ไกเ่ปน็ส่วนผสม ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน อย .
 รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

28
ไส้กรอกหม ูขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

มเีนือ้หมเูปน็ส่วนผสม ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะแตก มมีาตราฐาน 
อย. รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

ถงุ, กก.

29
หมยูอ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/แทง่

มเีนือ้หมเูปน็ส่วนผสม เปน็แทง่ ไมแ่ชเ่ขง็ บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะ มมีาตราฐาน 
อย. รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

แทง่, กก.

30
ไกย่อ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/แทง่

มเีนือ้ไกเ่ปน็ส่วนผสม เปน็แทง่ ไมแ่ชเ่ขง็ บรรจภุณัฑ์ไมช่ ารุดหรือมรีอยแกะ มมีาตราฐาน 
อย. รับรอง มวีนัผลิตและวนัหมดอาย ุไมเ่จอืปนสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค

แทง่, กก.

1 กระเจีย๊บเขยีว เปน็กระเจีย๊บเขยีวผลสด เต่งตึง ไมม่หีนอนไช สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
2 กระหล่ าดอก กระหล่ าดอกออ่น ดอกแนน่ ไมเ่หลืองจดั สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
3 กระชาย เปน็กระชายทีม่ลัีกษณะสมบรูณ์ อวบ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

4 กระชาย (หัน่ฝอย)
เปน็กระชายสด ขดูผิวออกใหเ้กล้ียง ล้างสะอาด หัน่เปน็เส้นยาวละเอยีด ไมชุ่ม่น้ า ไมเ่หมน็
 สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

5 กะหล่ าปลีไทย
กระหล่ าสีเขยีวออ่นถงึขาว ใบเกาะติดกนัแนน่ ไมม่ลี าต้นและราก สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่
เสีย

กก.

6 ขมิน้ขาว เปน็ขมิน้ขาวออ่น เปน็แง่งทีส่มบรูณ์ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

7 ขมิน้เหลือง
เปน็ขมิน้สีเหลือง ใชไ้ด้ทัง้ออ่นและแก ่เปน็แง่งทีส่มบรูณ์ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่
เสีย

กก.

8 ขา่สด เปน็หวัขา่ออ่น ไมม่รีากติดมา สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
9 ขา้วโพดดิบ เปน็ขา้วโพดฝักใหญ่ พร้อมเปลือกหุม้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

ประเภท ผักสด
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10 ขา้วโพดออ่น
เปน็ขา้วโพดฝักออ่น สีเหลือง-เขยีวออ่น เอาเปลือกออกเหลือแต่ฝัก สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่
เสีย

กก.

11 ขงิสด (หัน่ฝอย)
เปน็ขงิออ่นสด ขดูผิวลอกใหเ้กล้ียง ล้างสะอาด หัน่ฝอยตามความยาวของขงิ ไมชุ่ม่น้ า สด 
ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

12 ขงิสดแก่ เปน็ขงิสดแก ่ทีม่แีง่งทีส่มบรูณ์ เนือ้แนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
13 ขงิออ่น เปน็ขงิสดออ่น ทีม่แีง่งทีส่มบรูณ์ เนือ้แนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

14
แครอท ขนาดประมาณ ..... 
หวั/กก.

เปน็แครอทหวัใหญ่พอประมาณ สีส้ม เนือ้แนน่ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

15 ชะอม เปน็ใบชะอมยอดออ่น ใบสีเขยีวสด สมบรูณ์ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
16 ใบกุย้ฉา่ย เปน็ใบกุย้ฉา่ยสด ใบเปน็รูปขอบขนาน ใบแบน  ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
17 ดอกหอม เปน็ดอกหอม สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

18 ต้นหอม
เปน็ต้นหอมต้นใหญ่สมบรูณ์ ล าต้นขาว ใบสีเขยีวสด ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

19 ตะไคร้ เปน็ตะไคร้ต้นใหญ่ทีส่มบรูณ์ ไมม่รีาก ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

20 แตงกวา
เปน็แตงกาวกลมยาวค่อนขา้งตรง ผลออ่น เนือ้แนน่ ผลสีเขยีวออ่นปนเขยีวแก ่ผลไมแ่กร็น
 สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

21 แตงโมออ่น
เปน็แตงโมออ่อน ผิวภายนอกมสีีขาว เมล็ดออ่น มขีัว้ติดมา สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

22 แตงร้าน
เปน็แตงร้านลูกกลมค่อนขา้งยาว ผิวเรียบเกล้ียง สีเขยีวปนขาว เนือ้แขง็กรอบ ไมแ่กร็น  
สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

23 ถัว่แขก
เปน็ถัว่แขกฝักยาวตรงถงึโค้งได้เล็กนอ้ย สีเขยีวตลอดฝัก ไมเ่หลืองเมล็ดออ่น ฝักไมแ่ก ่ไม่
แกร็น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

24 ถัว่งอก
เปน็ถัว่งอกทีม่ลี าต้นอวบ สีขาว ส่วนหวัของถัว่งอกไมม่เีปลือกติด สด ใหมส่ะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

25 ถัว่ฝักยาว
เปน็ถัว่ฝักยาวออ่น พนัธุฝั์กเขยีว ฝักยาวขนาดโตสม่ าเสมอ ฝักสีเขยีวถงึเขยีวแก ่ฝักอวบไม่
พอง สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

26 ถัว่พู เปน็พสูด ผลไมฝ่่อ ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

27 ถัว่ลันเตา
เปน็ถัว่ล่ันเตาออ่น ผิวเกล้ียง เต่งตึง ไมเ่หีย่วยน่ สีเขยีวออ่น เมล็ดเล็ก ฝักไมแ่กร็น สด ใหม่
 สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

28 น้ าเต้า เปน็น้ าเต้าออ่น มผีลกลม เนือ้ในออ่น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
29 บร็อคเคอร่ี เปน็ผักทีม่ดีอกออ่น ใบนอ้ย ดอกมสีีเขยีว สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

30 บวบเหล่ียม
เปน็บวบเหล่ียมทรงกลมยาวค่อนขา้งตรง ผลโตได้ขนาด ผลออ่นผิวเกล้ียง ผลมสีีเขยีว สด 
ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

31 ใบกระเพรา เปน็ใบกระเพราใบสีเขยีวเขม้ มกีา้นติดมา สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
32 ใบกุย้ฉา่ย เปน็ต้นกยุชา่ยออ่น มสีีเขยีวตลอดใบ และยงัไมม่ดีอก สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
33 ใบมะกรูด เปน็ใบมะกรูดทีส่มบรูณ์ ใบไมม่ว้น สีเขยีวเขม้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

34 ใบแมงลัก
เปน็ใบแมงลักทีใ่บไมห่ยกิงอ ใบสีเขยีวสด ล าต้นติดกบัส่วนราก ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด
 ไมเ่นา่เสีย

กก.

35 ใบยีห่ร่า เปน็ใบยีห่ร่าสด ไมเ่หีย่ว สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
36 ใบสะระแหน่ เปน็ใบสะระแหนง่ทีม่สีีเขยีวเขม้ มกีา้นใบติดมาด้วย สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

37 ใบโหระพา
เปน็ใบโหระพาทีส่มบรูณ์ ใบมสีีเขยีวสด ล าต้นต้ังตรงสีมว่งตัดรากออก สด ใหม ่สะอาด ไม่
เนา่เสีย

กก.
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38 ผักกวางตุ้ง
เปน็ผักกวางตุ้งทีใ่บสีเขยีวเขม้ ล าต้นสีขาวปนเขยีว มเีฉพาะใบและล าต้น ตัดรากออก สด 
ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

39 ผักกาดขาว เปน็ผักกาดขาวทีม่กีา้นและใบสีเขยีวออ่นถงึขาว สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

40 ผักกาดหอม
เปน็ผักกาดหอมใบหยกิ ล าต้นออ่น กา้นและริมขอบใบเต่งตึง สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

41 ผักคะนา้ ผักคะนา้มทีัง้กา้นและใบ ใบมสีีเขยีวสด ไมแ่กม่าก สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

42 ผักค่ืนชา่ย
เปน็ต้นค่ืนชา่ยทีส่มบรูณ์ ล าต้นไมช่้ าหกั ใบสีเขยีว ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

43 ผักชี เปน็ผักชทีีส่มบรูณ์ ไมตั่ดราก ไมม่ดิีนติด สีเขยีวสด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
44 ผักชฝีร่ัง เปน็ผักชฝีร่ังทีส่มบรูณ์ ตัดรากออก ใบสีเขยีวสด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
45 ผักชลีาว เปน็ผักชลีาวทีส่มบรูณ์ ใบสีเขยีวสด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
46 ผักต าลึง เปน็ผักต าลึงเขยีวสด ใบไมห่งิกงอ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

47 ผักบุง้จนี
เปน็ผักบุง้จนีล าต้นสมบรูณ์ มรีากติด ไมม่ดิีนติด ล าต้นออ่น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

48 ผักบุง้ไทย เปน็พนัธุผั์กบุง้น้ า ล าต้นออ่น ใบเล็ก สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
49 พริกชีฟ้า้ เปน็พริกชีฟ้า้เขยีว-แดงสด ผิวเต่งตึง มขีัว้สด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
50 พริกขีห้นจูนิดา เขยีว-แดง เปน็พริกสด เนือ้ไมเ่นา่ เมล็ดตรง สีเขยีว -แดง มขีัว้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
51 พริกขีห้นสูวน เปน็พริกสด เนือ้ไมเ่นา่ เมล็ดตรง สีเขยีว -แดง มขีัว้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
52 พริกเหลือง เปน็พริกสด เนือ้ไมเ่นา่ เมล็ดตรง สีเขยีว -แดง มขีัว้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
53 พริกไทยออ่น เปน็พริกไทยออ่น เปน็ชอ่ สีเขยีวเขม้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

54 พริกหยวก
เปน็พริกหยวกสด มสีีเขยีวออ่น ผิวเรียบ เต่งตึง มกีา้นขัว้สีเขยีวสด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่
เสีย

กก.

55 พริกหวาน เปน็พริกหวานพนัธุสี์เขยีว ผิวเรียบ เต่งตึง มขีัว้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

56 ฟกัเขยีว
เปน็ฟกัเขยีวแก ่ทรงกลมค่อนขา้งตรง ผลออ่นผิวเกล้ียง เต่งตึง เนือ้แนน่กรอบ สีขาวไมน่วล
 สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

57 ฟกัทอง
เปน็ผลฟกัทองผลโตเต็มที ่แก ่เนือ้แนน่ มเีนือ้หนา สีเหลืองปนเขยีว แกจ่ดั สด ใหม ่สะอาด
 ไมเ่นา่เสีย

กก.

58 มะกรูด
เปน็ลูกมะกรูดเนือ้แขง็ ผิวสีเขยีวเขม้ ลูกโตได้ขนาด ไมเ่หีย่ว ไมม่ขีัว้ติด สด ใหม ่สะอาด ไม่
เนา่เสีย

กก.

59 มะเขอืเทศสีดา
เปน็มะเขอืเทศสีดา ลูกเล็ก ยาวรี เนือ้ไมแ่ตก ผิวสีส้มอมแดง เนือ้แนน่ ผิวเรียบ เปน็มนั มี
ขัว้สีเขยีวสด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

60 มะเขอืเทศเนือ้
เปน็มะเขอืเทศเนือ้ ผลโต ไมแ่ตก มสีีส้มอมแดง มสีีสม่ าเสมอทัว่ผล ผิวเรียบ เปน็มนั มขีัว้สี
เขยีวสด เนือ้แนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

61 มะเขอืเปราะ เปน็มะเขอืเปราะ ริบเรียบ สมบรูณ์ ผลแนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
62 มะเขอืพวง เปน็มะเขอืพวงใหม ่สีเขยีวสด ผิวเรียบ เต่งตึง ไมแ่กร็น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

63 มะเขอืมว่ง
เปน็มะเขอืมว่งออ่น ลูกโตได้ขนาด ไมม่หีนอนไช เนือ้ในออ่น ผิวเรียบ มขีัว้สด รูปทรงกลม
ค่อนขา้งตรง ไมแ่กร็น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

64 มะเขอืยาว
เปน็มะเขอืยาวออ่น ลูกโตได้ขนาด ไมม่หีนอนไช เนือ้ในออ่น ผิวเรียบ มขีัว้สด รูปทรงกลม
ค่อนขา้งตรง ไมแ่กร็น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

65 มะเขอืเจา้พระยา เปน็มะเขอืเจา้พระยา ลูกได้ขนาด ไมม่หีนอนไช ไมแ่กร็น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

66 มะนาว
เปน็มะนาวผลกลมเปลือกบาง ลูกโต น้ าดี ผิวเรียบเกล้ียง ไมม่ลีาย สีเขยีวเขม้ สด ใหม ่
สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.
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67 มะมว่งดิบ
เปน็มะมว่งผลดิบ ขนาดผลใหญ่พอประมาณ สีเขยีวเขม้ ผิวเรียบ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

68 มะระขีน้ก เปน็มะระขีน้กผลสมบรูณ์ ไมแ่กร็น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

69 มะระจนี
เปน็มะระจนี ผลออ่น เปลือกนอกเปน็ร่องขรุขระ สีเขยีวออ่น ไมม่ขีัว้และกา้นติด สด ใหม ่
สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

70 มะละกอดิบ
เปน็มะละกอผลดิบ ขนาดใหญ่พอประมาณ รูปร่างยาว ผิวเรียบ สีเขยีวเขม้ สด ใหม ่
สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

71 มนัเทศ เปน็มนัเทศสด เนือ้แนน่ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
72 มนัฝร่ัง เปน็มนัฝร่ังสด เนือ้แนน่ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
73 ยอดฟกัแมว้ เปน็ยอดฟกัแมว้ออ่น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

74 ยอดมะพร้าวออ่น
เปน็ยอดมะพร้าวออ่น หัน่เปน็ชิน้ตามแนวยาว ไมเ่หมน็ ไมชุ่ม่น้ า สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

75 สัปปะรดแกง
เปน็สัปปะรดพนัธุพ์ืน้เมอืง ลูกโตได้ขนาด ไมม่จีกุ ไมแ่ตก มสีีเขยีวอมเหลือง สด ใหม ่
สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

76 สายบวั เปน็สายบวัลอกเปลือกแล้ว ไมเ่หมน็ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
77 หนอ่ไมไ้ผ่ตงออ่น เปน็หนอ่ไมไ้ผ่ตงสดออ่น ไมเ่ต็มไปด้วยใย สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

78 หนอ่ไมไ้ผ่ตงต้ม
เปน็หนอ่ไมห้วัออ่น มสีีเหลือง เนือ้แนน่ เนือ้ไมเ่ละหรือยุย่ ไมม่กีล่ินเหมน็ เนือ้ไมเ่ต็มไปด้วย
ใย ไมใ่ส่สี สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

79 หอมหวัใหญ่
เปน็หอมหวัใหญ่ทีส่ด ลูกกลมแปน้ มเีปลือกบางๆ ไมข่ึน้รา ไมม่รีากหรือต้นงอก สด ใหม ่
สะอาด ไมเ่นา่เสีย

กก.

80 หวัปลี เปน็หวัปลีออ่น ลอกเปลือกออกใหเ้หลือเฉพาะปลี สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

81 หวัผักกาดสด
เปน็หวัผักกาดรูปร่างเรียวยาว ผิวเรียบไมง่อ สีขาวเปน็มนัขัว้มสีีออ่น สด ใหม ่สะอาด ไม่
เนา่เสีย

กก.

82 เหด็นางฟา้ เปน็เหด็นางฟา้ดอกโต เนือ้ไมยุ่ย่ ไมชุ่ม่น้ า ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

83 เหด็ฟาง
เปน็เหด็ฟางดอกตูม ไมบ่าน เนือ้แนน่ สีขาวอมเทา ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

84 เหด็หอมสด เปน็เหด็หอมสด เนือ้แนน่ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
85 เหด็หหูนสูด เปน็เหด็หหูนสูด ไมม่เีมอืก ไมชุ่ม่น้ า เนือ้ไมยุ่ย่ ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
86 เหด็ออริจิ เปน็เหด็ออริจสิด เนือ้แนน่ สีขาวนวล ไมม่ดิีนติด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

1 กะทสิด สด ใหม ่สะอาด ไมม่ส่ิีงเจอืปน สีขาว ไมเ่หมน็หนื/ไมเ่ปร้ียว/ไมบ่ดู กก.

2
กะทสิ าเร็จรูป ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./กล่อง

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กล่อง

3
เกลือปน่ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ถงุ, กก.

4
เกลือปน่ชนดิผสมไอโอดีน 
ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... 
กรัม/ถงุ

สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนัหมดอายุ ถงุ, กก.

5
เกลือเมด็ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ถงุ, กก.

ประเภท เครือ่งปรงุรส / น  ำมนั
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คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
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6
ครีมเทยีมชนดิผง ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ

7
เคร่ืองเทศ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่รีา ไมม่กีล่ินอบัและเหมน็หนื ถงุ, กก.

8
เคร่ืองพะโล้ ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่รีา ไมม่กีล่ินอบัและเหมน็หนื ถงุ, กก.

9
ซอสพริก ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

10
ซอสแดง ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

11
ซอสถัว่เหลือง สูตร ..... ขนาด
บรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./
(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

12
ซอสเปร้ียว สูตร .....  ขนาด
บรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./
(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

13
ซอสพริกเผ็ดนอ้ย ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

14
ซอสมะเขอืเทศ ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

15
ซอสหอยนางรม / น้ ามนัหอย 
ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ ..... 
มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

16
ซีอิว้ขาว สูตร .....  ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

17
ซีอิว้ด า (หวาน) ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

18
เต้าเจีย้ว ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

19
เต้าเจีย้วขาว (เมด็) ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กรัม./ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.



ล ำดบั
ที่
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คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

20
เต้าเจีย้วด า  ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

21
กระเทยีมดอง ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

22
น้ ากระเทยีมดอง ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

23
น้ าจิม้ไก ่ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

24
น้ าจิม้บว๊ย ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

25
น้ าจิม้ลูกชิน้ ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

26
น้ าจิม้สุกี ้ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

27
น้ าเชือ่ม ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

28
น้ าตาลกรวด ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

29
น้ าตาลทรายขาว ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

30
น้ าตาลทรายแดง ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

31
น้ าตาลปีบ๊ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

32
น้ าปลาแท ้ขนาดบรรจ ุ..... มล./
(ขวดหรือแกลลอน)

เปน็น้ าปลาแท ้ไมสั่งเคราะห ์ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจุ
ภณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจภุณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และ
ส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการผลิต

ขวด, 
แกลลอน

33 น้ าพริกแกงกระหร่ี
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

34 น้ าพริกแกงเขยีวหวาน
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

35 น้ าพริกแกงไตปลา
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

36 น้ าพริกแกงน้ ายา
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

37 น้ าพริกแกงเผ็ด
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

38 น้ าพริกแกงพะแนง
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

39 น้ าพริกแกงมสัมัน่
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

40 น้ าพริกแกงส้ม
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

41 น้ าพริกแกงเหลือง
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

42 น้ าพริกแกงฮังเล
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

43 น้ าพริกตาแดง
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

44 น้ าพริกน้ าเง้ียว
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

45 น้ าพริกเผา
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

46 น้ าพริกลาบ
ใหม ่สะอาด คุณภาพดี มส่ีวนผสมของเคร่ืองแกงครบ ไมม่กีล่ินอบัหรือเหมน็สาบ ไมม่รีา ไม่
เจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อผู้บริโภค

กก.

47
น้ ามะนาว ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

48
น้ าส้มสายช ูขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

49
เนย ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ .....
 กรัม/กระปอ๋ง

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก., 
กระปอ๋ง

50
ผงชรูส ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

51
ผงปรุงน้ าหมแูดง ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

52
ผงปรุงรส ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

53
ผงฟ ูขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่ .....
 กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

54
ผงวุน้ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

55
สีผสมอาหาร ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./ขวด

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด

56
น้ ามนัพชืถัว่เหลือง ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

57
น้ ามนัปาล์ม ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
แกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

58
น้ ามนัหม ูขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

1 กว๋ยเต๋ียวเส้นเล็ก
เส้นท าจากแปง้ขา้วเจา้ ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมข่ึน้รา มสีภาพแหง้ ไมเ่ปยีกชืน้ ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก.

2 กว๋ยเต๋ียวเส้นหมี่
เส้นท าจากแปง้ขา้วเจา้ ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมข่ึน้รา มสีภาพแหง้ ไมเ่ปยีกชืน้ ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก.

3 กว๋ยเต๋ียวเส้นใหญ่
เส้นท าจากแปง้ขา้วเจา้ ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมข่ึน้รา มสีภาพแหง้ ไมเ่ปยีกชืน้ ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก.

4 บะหมีเ่หลือง
เส้นท าจากแปง้สาลี ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมข่ึน้รา มสีภาพแหง้ ไมเ่ปยีกชืน้ ผ่าน
กรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

กก.

5 ขนมจนี
ท าจากแปง้ขา้วเจา้หมกั สีขาวนวล จบัเปน็จบัเล็กๆ เส้นเหนยีวนุม่ ไมแ่ขง็ ไมเ่ละ ใหม ่สด 
สะอาด ไมบ่ดู

กก.

6
บะหมีก่ึง่ส าเร็จรูป ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... กรัม/ซอง

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ซอง

7
วุน้เส้น ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ

8
มกักะโรน ีขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ

9 กะปิ
ท าจากกุง้หรือเคย ไมเ่ปน็สีด า ไมม่กีล่ินสาบหรือกล่ินอบั ไมเ่จอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อตัราย
ต่อการบริโภค ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา

กก.

10 กุง้แหง้
เปน็กุง้แหง้ตัวเล็ก ใหม ่สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ ไมม่เีปลือก ไมใ่ส่สี ผ่านกรรมวธิกีารผลิตที่
สะอาดและถกูต้อง

กก.

11 กนุเชยีง
ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็หนื ไมม่มีนัมากเกนิไป ไมใ่ส่สี ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและ
ถกูต้อง

กก.

12 ไซโปว๊ซอย
ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและ
ถกูต้อง

กก.

13 ไซโปว๊หวั
ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและ
ถกูต้อง

กก.

14 ดอกไมจ้นี ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ กก.

15 ต้ังฉา่ย
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

16
เต้าหูย้ี ้ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/(ขวดหรือแกลลอน)

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด, 
แกลลอน

17
ไตปลา ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... มล./ขวด

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ขวด

18 งาขาว ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.

ประเภท ของเค็ม ของแหง้ เครือ่งเทศ อำหำรเสน้



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

19 ถัว่เขยีว ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.
20 ถัว่ด า ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.
21 ถัว่แดง ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.
22 ถัว่ลิสง (ปน่) ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.
23 ถัว่ลิสง (เมด็) ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.
24 ถัว่เหลือง ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน เมล็ดสมบรูณ์ ไมแ่ตก ไมฝ่่อ กก.

25 เมด็สาคู
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

26
ปลากระปอ๋ง ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/กระปอ๋ง

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กระปอ๋ง

27 ปลาเค็ม
ใหม ่สะอาด แหง้สนทิ ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

28 ปลาชอ่นแดดเดียว
ใหม ่สะอาด แหง้สนทิ ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

29 ปลาดุกแดดเดียว
ใหม ่สะอาด แหง้สนทิ ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

30 ปลานลิแดดเดียว
ใหม ่สะอาด แหง้สนทิ ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

31 ปลาร้า ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

32 ปลาสลิดแดดเดียว
ใหม ่สะอาด แหง้สนทิ ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

33 ปลาหมกึแหง้
ใหม ่สะอาด แหง้สนทิ ไมข่ึน้รา ไมม่กีล่ินเหมน็ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

34 ปเูค็ม ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

35 แปง้ขา้วจา้ว
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

36 แปง้ขา้วโพด
ใหม ่ ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

37 แปง้ขา้วเหนยีว
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

38 แปง้ทา้ว
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

39 แปง้มนั
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ
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40 แปง้สาลี
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

41 แปง้อเนกประสงค์
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

42 ผักกาดดอง
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

43
พริกไทยปน่ ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

44
พริกไทยเมด็ ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

45
พริกปน่ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

ถงุ, กก.

46
พริกแหง้ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

พริกเด็ดขัว้ คุณภาพดี ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา ถงุ, กก.

47
ฟองเต้าหู ้ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

เปน็ชิน้ไมแ่ตกปน่ ใหม ่สะอาด ไมม่รีา แหง้สนทิ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง ถงุ, กก.

48 มะขามเปยีก ใหม ่สะอาด ไมม่รีา สีไมด่ าคล้ า กก.
49 มะนาวดอง ใหม ่สะอาด ลูกสมบรูณ์ไมแ่ตก ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง ผล

50
เคร่ืองตุ๋น ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ถงุ, กก.

51
กานพลู ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ไมม่ส่ิีงเจอืปน มกีล่ินหอม ถงุ, กก.

52
ใบกระวาน ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ไมม่ส่ิีงเจอืปน มกีล่ินหอม ถงุ, กก.

53
เมล็ดผักช ีขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ไมม่ส่ิีงเจอืปน มกีล่ินหอม ถงุ, กก.

54
เมล็ดยีห่วา่ ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ไมม่ส่ิีงเจอืปน มกีล่ินหอม ถงุ, กก.

55
ลูกกระวาน ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ไมม่ส่ิีงเจอืปน มกีล่ินหอม ถงุ, กก.

56
อบเชย ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ยกวา่
 ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ไมม่ส่ิีงเจอืปน มกีล่ินหอม ถงุ, กก.

57
เปลือกอบเชย ขนาดบรรจ ุ..... 
กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

ถงุ, กก.

58 กระเทยีมแหง้ กระเทยีมแหง้ตัดจกุ ไมเ่ล็ก ไมฝ่่อ คุณภาพดี ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา กก.
59 หอมแดงแหง้ หอมแดงแหง้ตัดจกุ คุณภาพดี ใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา กก.
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60 สาหร่ายแหง้
ใหม ่ไมม่เีจอืปนสีหรือสารทีเ่ปน็อนัตรายต่อการบริโภค บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด บรรจุ
ภณัฑ์ระบชุือ่ ยีห่อ้ วนัทีผ่ลิตหรือวนัหมดอาย ุโรงงานผู้ผลิต และส่วนประกอบทีใ่ชใ้นการ
ผลิต

กก.

61 หนอ่ไมด้อง
ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและ
ถกูต้อง

กก.

62 หนอ่ไมแ้หง้
ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมข่ึน้รา แหง้สนทิ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

63
หมหูยอง ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... กรัม/ถงุ

ใหม ่สะอาด บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน และไมป่น่เกนิไป ผ่านกรรมวธิกีาร
ผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง

ถงุ, กก.

64 หอยแมลงภูแ่หง้ ใหม ่สะอาด ไมเ่หมน็อบั ไมม่รีา แหง้สนทิ ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.
65 เหด็หอมแหง้ ใหม ่สะอาด ดอกสมบรูณ์ ไมเ่ล็กจนเกนิไป ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.
66 เหน็หหูนขูาวแหง้ ใหม ่สะอาด ดอกสมบรูณ์ ไมเ่ล็กจนเกนิไป ผ่านกรรมวธิกีารผลิตทีส่ะอาดและถกูต้อง กก.

1 เงาะ ผลไมเ่ล็กจนเกนิไป เปลือกไมห่นา เนือ้แนน่ไมแ่ฉะ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
2 กล้วยหอม ผลสมบรูณ์ เปลือกไมด่ า ไมสุ่กงอมจนเกนิไป สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย ผล
3 กล้วยน้ าวา ผลสมบรูณ์ เปลือกไมด่ า ไมสุ่กงอมจนเกนิไป สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย ผล
4 กล้วยไข่ ผลสมบรูณ์ เปลือกไมด่ า ไมสุ่กงอมจนเกนิไป สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย ผล
5 มะละกอสุก ผลโตพอประมาณ ไมสุ่กงอมจนเกนิไป ผิวไมด่ า สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
6 แตงโม เนือ้แนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
7 ชมพู่ เนือ้แนน่ ไมม่หีนอนไช สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
8 แกว้มงักร ผลใหญ่ เนือ้แนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
9 ขนนุ (เเกะแล้ว) ขนนุแกะเอาเมล็ดออกแล้ว สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

10 แอปเปิล้ เปน็แอปเปิล้แดง ผิวเรียบ เนือ้แนน่ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
11 แตงไทยสุก ไมสุ่กงอมจนเกนิไป ผิวเรียบ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
12 มะมว่งน้ าดอกไมสุ้ก ไมสุ่กงอมจนเกนิไป ผิวเรียบสวย สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
13 ล้ินจี่ เปน็พวง ลูกไมช่้ า ไมแ่ตกหรือหลุดร่วง สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
14 ล าไย เปน็พวง ลูกไมช่้ า ไมแ่ตกหรือหลุดร่วง สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
15 ลองกอง เปน็พวง ลูกไมช่้ า ไมแ่ตกหรือหลุดร่วง สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
16 สาล่ี ไมช่้ า ผิวเรียบไมเ่หีย่ว สีเหลืองปนขาว สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
17 องุ่น เปน็พวง ลูกไมช่้ า ไมแ่ตกหรือหลุดร่วง สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
18 มนัแกว ไมม่ดิีนติด มขีัว้ สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
19 สับปะรด ลูกใหญ่ สุกพอประมาณ เนือ้แนน่ ตัดจกุและกา้น สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
20 พทุรา ผลกลม ผิวเรียบสวย ไมช่้ า สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
21 สัมเขยีวหวาน ผลกลมสวย ผิวเรียบเปลือกบาง ไมเ่หีย่ว ไมแ่ตก สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
22 มงัคุด ผลสวย ผิวไมแ่ขง็ ขัว้สีเขยีวไมห่ลุด สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.
23 แคนตาลูป ผลโตปานกลาง ไมอ่อ่นเกนิไป ผิวสวย สด ใหม ่สะอาด ไมเ่นา่เสีย กก.

1 ขนมกล้วย
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

2 ขนมไข่
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

ประเภท ผลไม้

ประเภท ขนมและของหวำน
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3 ขนมเค้ก หนา้ครีม หนา้แยม
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

4 ขนมเค้กกล้วยหอม
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

5 ขนมเค้กโบราณ
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

6 ขนมชัน้
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

7 ขนมโดนทั
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

8 ขนมตาล
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

9 ขนมปงัพายไก่
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

10 ขนมปงัไส้ไก่
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

11 ขนมปงัมไีส้
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

12 ขนมปงัไส้สังขยา
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

13 ขนมปงัไส้หมหูยอง
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

14 ขนมปงักะโหลก ใหม ่สด ไมข่ึน้รา มมีาตราฐาน อย. มวีนัผลิตและวดัหมดอายุ แถว
15 ขนมปงัชนดิแผ่น ใหม ่สด ไมข่ึน้รา มมีาตราฐาน อย. มวีนัผลิตและวดัหมดอายุ แถว
16 ขนมปงัปีบ๊ใหญ่ ใหม ่สด ไมข่ึน้รา มมีาตราฐาน อย. มวีนัผลิตและวดัหมดอายุ ปีบ๊
17 ขนมปงัปีบ๊ไส้ครีม ใหม ่สด ไมข่ึน้รา มมีาตราฐาน อย. มวีนัผลิตและวดัหมดอายุ ปีบ๊
18 ขนมปงัปีบ๊ไส้สับปะรด ใหม ่สด ไมข่ึน้รา มมีาตราฐาน อย. มวีนัผลิตและวดัหมดอายุ ปีบ๊

19 ขนมเปยีกปนู
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

20 ขนมแยมโรล
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

21 ขนมสด (คละ)
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

22 ขนมสอดไส้
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

23 ขนมสาล่ี
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

24 ขนมไส่ใส้
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

25 ขนมหมอ้แกง
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

26 ขนมหวานรวมมติร
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

27 ขนมหอ่ชนดิต่างๆ
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

28 ขา้วต้มมดั
ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

มดั

29 ขา้วเหนยีวขาวมลู
ของใหม ่ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

30 ขา้วเหนยีวด ามลู
ของใหม ่ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

31 ขา้วเหนยีวสังขยา
ของใหม ่ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ ไมข่ึน้รา แต่ละชืน้มขีนาดพอประมาณตามทีข่ายใน
ทอ้งตลาด

ชิน้

32 ครองแครงสด ปัน้ส าเร็จ ของใหม ่ไมบ่ดู ไมม่เีกล่ินเหมน็ กก.

33
เงาะกระปอ๋ง ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/กระปอ๋ง

ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

กระปอ๋ง

34 เฉากว๊ย ของใหม ่สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ เหนยีว นุม่ ไมเ่ละ ไมม่ส่ิีงปนเปอืน ตัดเปน็กอ้น กก.
35 ซาหร่ิม ของใหม ่สะอาด ไมม่กีล่ินเหมน็ แปง้ไมเ่ละ ไมม่ส่ิีงปนเปอืน กก.
36 แซนวชิชนดิต่าง ๆ ของใหม ่สะอาด ไมข่ึน้รา มวีนัผลิตและวนัหมดอายรุะบุ ชิน้
37 ทบัทมิกรอบ ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่กีล่ินเหมน็ กก.

38
นมขน้จดื ขนาดบรรจ ุไมน่อ้ย
กวา่ ..... มล./กระปอ๋ง

ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

กระปอ๋ง

39
นมขน้หวาน ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... มล./กระปอ๋ง

ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

กระปอ๋ง

40 เมด็บวัลอยส าเร็จรูป ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่กีล่ินเหมน็ กก.

41 เมล็ดแมงลัก
ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

กก.

42
แยมกล่ินสตอเบอร่ี ขนาดบรรจ ุ
ไมน่อ้ยกวา่ ..... มล./(ขวดหรือ
ถงุ)

ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

ขวด, ถงุ

43 ลอดชอ่งไทย ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่กีล่ินเหมน็ กก.
44 ลอดชอ่งสิงค์โปร์ ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่กีล่ินเหมน็ กก.
45 ลูกชดิ ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่กีล่ินเหมน็ กก.
46 ลูกเดือยต้ม ของใหม ่สะอาด ไมบ่ดู ไมม่กีล่ินเหมน็ กก.

47 ไอศกรีมแทง่
ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

แทง่

48
ไอศกรีมถว้ย ขนาดบรรจ ุไม่
นอ้ยกวา่ ..... กรัม/ถว้ย

ของใหม ่บรรจภุณัฑ์ไมม่รีอยช ารุด ไมม่ส่ิีงเจอืปน มมีาตราฐาน อย . มวีนัผลิตและวนั
หมดอายุ

ถว้ย

49
ไอศครีมปัน่ ถงัใหญ่ ขนาดบรรจุ
 ไมน่อ้ยกวา่ ..... กก./ถงั

ใหม ่สะอาด ถงั

50 น้ าเขง็ยนูติ ผลิตใหม ่สะอาด บรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑ์ทีส่ะอาด กก.
51 น้ าแขง็บด ผลิตใหม ่สะอาด บรรจอุยูใ่นบรรจภุณัฑ์ทีส่ะอาด กก.



ล ำดบั
ที่

รำยกำร คุณลกัษณะ / คุณภำพ หน่วยนับ

คุณลกัษณะวตัถุดบิประกอบอำหำร
กระทรวงกำรพัฒนำสงัคมและควำมมัน่คงของมนุษย์

1 ไขไ่ก ่เบอร์ 0 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
2 ไขไ่ก ่เบอร์ 1 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
3 ไขไ่ก ่เบอร์ 2 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
4 ไขไ่ก ่เบอร์ 3 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
5 ไขเ่ปด็ เบอร์ 0 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
6 ไขเ่ปด็ เบอร์ 1 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
7 ไขเ่ปด็ เบอร์ 2 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
8 ไขเ่ปด็ เบอร์ 3 สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าวเปลือกนวล ฟอง
9 ไขน่กกระทาดิบ สดใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าว ฟอง

10 ไขเ่ยีย่วมา้ ใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าว ฟอง
11 ไขเ่ค็ม ใหม ่ลักษณะภายนอกไขส่ะอาด ไมบ่บุหรือแตกร้าว ฟอง

ประเภท ไข่



ตารางที่ 1 การคิดค านวณรายการอาหารตอ่วัน
สมมติุกรณี : ผู้รับบริการในสถาน เฉล่ียต่อวัน มจี านวน 100 คน ค่าอาหารต่อหวัที่ได้รับ 57 บาทต่อคน รวม 5,700 บาทต่อวัน
วันที่ เมนอูาหาร วัตถุดิบประกอบอาหาร ปริมาณ หนว่ยนบั ราคาต่อหนว่ย รวมเปน็เงิน หมายเหตุ
1  -ม้ือเช้า

   1. ข้าวต้มหมู 1.1 ข้าวขาว 100% 25.00    กก. 16.00        400.00          
1.2 หมบูด 4.00      กก. 100.00      400.00          
1.3 ต้นหอม 0.30      กก. 65.00        19.50            
1.4 ผักชีรวมราก 0.30      กก. 85.00        25.50            
1.5 กระเทียมแหง้ 0.30      กก. 70.00        21.00            
1.6 พริกไทยปน่ 0.20      กก. 35.00        7.00              
1.7 เกลือปน่ 0.20      กก. 14.00        2.80              
1.8 ซอสปรุงรสถัว่เหลือง 0.30      ลิตร 38.00        11.40            

 -ม้ือเที่ยง
   1. ข้าวสวย 1.1 ข้าวขาว 100% 35.00    กก. 16.00        560.00          
   2. ต้มจืดฟัก 2.1 ฟักเขียว 10.00    กก. 30.00        300.00          

2.2 ไกส่ดทั้งตัว 4.00      กก. 70.00        280.00          
2.3 กระเทียมแหง้ 0.30      กก. 70.00        21.00            
2.4 ผักชีรวมราก 0.20      กก. 85.00        17.00            
2.5 เกลือปน่ 0.20      กก. 14.00        2.80              
2.6 พริกไทยปน่ 0.30      กก. 35.00        10.50            
2.7 ซอสปรุงรสถัว่เหลือง 0.50      ลิตร 38.00        19.00            

   3. ผัดผักคะนา้ 3.1 ผักคะนา้ต้น 15.00    กก. 32.00        480.00          
3.2 หมสูามชัน้ 4.00      กก. 150.00      600.00          
3.3 น้ ามนัหอย 1.00      ลิตร 45.00        45.00            
3.4 ซอสปรุงรสถัว่เหลือง 0.50      ลิตร 38.00        19.00            
3.5 น้ าตาลทรายขาว 0.30      กก. 18.00        5.40              
3.6 น้ าปลาแท้ 0.30      ลิตร 28.00        8.40              
3.4 น้ ามนัพืช 2.00      ลิตร 30.00        60.00            

 -ม้ือเย็น
   1. ข้าวสวย 1.1 ข้าวขาว 100% 35.00    กก. 16.00        560.00          
   2. แกงฟักทองหมู 2.1 ฟักทองลูก 10.00    กก. 30.00        300.00          

2.2 หมเูนือ้แดง 5.00      กก. 145.00      725.00          
2.3 กะทิ 4.00      กก. 65.00        260.00          
2.4 ใบโหระพา 0.30      กก. 35.00        10.50            
2.5 พริกแกงเผ็ด 1.00      กก. 60.00        60.00            
2.6 พริกสด 0.30      กก. 75.00        22.50            
2.7 เกลือปน่ 0.20      กก. 14.00        2.80              
2.8 น้ าตาลทรายขาว 0.50      กก. 18.00        9.00              
2.9 น้ าปลาแท้ 0.50      ลิตร 28.00        14.00            

   3. แตงโม 3.1 แตงโมลูก 15.00    กก. 18.00        270.00          
5,549.10     *

หมายเหตุ
* ราคารวมค่าวัตถุดิบอาหารต่อวัน ต้องไม่เกินจ านวนผู้รับบริการทั้งหมด คูณด้วยเงินงบประมาณประจ าปีที่ได้รับจัดสรรต่อหัว (5,700 บาทต่อวัน)



ตารางที่ 2 กรณปีรุงอาหารตามเมนู วันที่ 1 ( 3 มื้อ) และก าหนดไว้เพียง 1 วัน ดังน้ัน 1 ปี ต้องคูณด้วย 365 ครั้ง  
จะได้รายการวัตถุดิบประกอบอาหารรวมทั้งสิ้นที่ต้องจัดซ้ือต่อปี

ปริมาณ จ านวนครั้ง ปริมาณสั่งซ้ือ ราคาต่อหน่วย
ต่อครั้ง ท าตามเมนูต่อปี ทั้งปี (สืบราคา)

1 ข้าวขาว 100% 95.00      กก. 365 34,675.00   16.00        554,800.00  
2 หมูบด 4.00        กก. 365 1,460.00     100.00      146,000.00  
3 หมูสามชั้น 4.00        กก. 365 1,460.00     150.00      219,000.00  
4 หมูเนื้อแดง 5.00        กก. 365 1,825.00     145.00      264,625.00  
5 ไก่สดทั้งตัว 4.00        กก. 365 1,460.00     70.00        102,200.00  
6 ต้นหอม 0.30        กก. 365 109.50        65.00        7,117.50      
7 ผักชีรวมราก 0.50        กก. 365 182.50        85.00        15,512.50    
8 กระเทียมแห้ง 0.60        กก. 365 219.00        70.00        15,330.00    
9 ฟกัเขียว 10.00      กก. 365 3,650.00     30.00        109,500.00  

10 ผักคะน้าต้น 15.00      กก. 365 5,475.00     32.00        175,200.00  
11 ฟกัทองลูก 10.00      กก. 365 3,650.00     30.00        109,500.00  
12 ใบโหระพา 0.30        กก. 365 109.50        35.00        3,832.50      
13 พริกสด 0.30        กก. 365 109.50        75.00        8,212.50      
14 กะทิ 4.00        กก. 365 1,460.00     65.00        94,900.00    
15 พริกแกงเผ็ด 1.00        กก. 365 365.00        60.00        21,900.00    
16 แตงโมลูก 15.00      กก. 365 5,475.00     18.00        98,550.00    
17 พริกไทยป่น 0.50        กก. 365 182.50        35.00        6,387.50      
18 เกลือป่น 0.60        กก. 365 219.00        14.00        3,066.00      
19 น้้าตาลทรายขาว 0.80        กก. 365 292.00        18.00        5,256.00      
20 ซอสปรุงรสถั่วเหลือง 1.30        กก. 365 474.50        38.00        18,031.00    
21 น้้ามันหอย 1.00        ลิตร 365 365.00        45.00        16,425.00    
22 น้้าปลาแท้ 0.80        ลิตร 365 292.00        28.00        8,176.00      
23 น้้ามันพชื 2.00        ลิตร 365 730.00        30.00        21,900.00    

########## *
หมายเหตุ
1.  * ราคารวม กรณีปรุงอาหารตามเมนู วันที่ 1 ราคา 5,549.10 บาทต่อวัน จ้านวน 365 วัน รวมเป็นเงิน 2,025,421.50 บาท ซ่ึงอยู่ภายใต้วงเงิน
 งบประมาณที่ได้รับจัดสรรทั้งปี เป็นเงิน 2,080,500 บาท (100 คน x 57 บาท X 365 วัน) ส้าหรับงบประมาณส่วนต่างให้น้าไปปรับปรุงปริมาณ
หรือจ้านวนวัตถุดิบประกอบอาหารที่ส่ังซ้ือให้เป็นจ้านวนเต็ม 
2. ก้าหนดเมนูอาหารอื่นๆ ที่ต้องปรุงอาหารให้กับผู้รับบริการ ให้ครบ 365 วัน เช่น
 - ก้าหนดเมนูไว้ จ้านวน 7 วัน  ต้องน้ารายการวัตถุดิบประกอบอาหารตามเมนูต่อวัน ทั้ง 7 วัน คูณด้วย 52 คร้ัง บวกอีก 1 วัน = 365 วัน
 - ก้าหนดเมนูไว้ จ้านวน 15 วัน  ต้องน้ารายการวัตถุดิบประกอบอาหารตามเมนูต่อวัน ทั้ง 15 วัน คูณด้วย 24 คร้ัง บวกอีก 5 วัน =  365 วัน
 - ก้าหนดเมนูไว้ จ้านวน 30 วัน  ต้องน้ารายการวัตถุดิบประกอบอาหารตามเมนูต่อวัน ทั้ง 30 วัน คูณด้วย 12 คร้ัง บวกอีก 5 วัน = 365 วัน
3. เมื่อได้รายการวัตถุดิบประกอบอาหารที่ต้องใช้ทั้งปี ภายใต้ราคากลางที่ก้าหนด ให้น้าไปจัดซ้ือตามระเบียบฯ 
4. เมื่อมีการจัดซ้ือและท้าสัญญา หน่วยงานจะต้องประกอบหรือปรุงอาหารตามเมนูดังกล่าวตามแผนที่วางไว้ เพื่อจะได้ส่ังซ้ือวัตถุดิบประกอบ
อาหารครบทุกรายการและอยู่ภายใต้วงเงินที่ท้าสัญญา

ล าดับ วัตถุดิบประกอบอาหาร หน่วยนับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น หมายเหตุ



 

ภำคผนวก ๓ 
ตัวอย่ำงเอกสำรด้ำนกำรเงิน 

 
๑. ตัวอย่างเอกสารด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
๒. การจัดซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร (กรณียืมเงิน) 
๓. กรณีจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารตามตัวอย่างเอกสารด าเนินการ 
๔. กรณีจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) 

 

 



1. กรณีการจัดซื้อวัตถดุิบเพือ่ใช้ในการประกอบอาหาร  
    ตัวอย่างเอกสารด าเนินการ 

 1. รายการอาหารและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  

 2. รายงานขอซือ้วัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  

 3. รายการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  

 4. บันทึกการตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพือ่ใช้ในการประกอบอาหาร   
5.บันทึกการมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพือ่ ใช้ในการประกอบอาหาร  

 6. สรุปรายการจัดซื้อวตัถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร ประจ าวัน  

 7. รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  

 8. ใบตรวจรับพัสดุ  

 9. รายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหาร  

 10.บันทึกขออนุมัติเบกิจ่ายเงิน  

 11. ใบเสร็จรับเงิน/ใบส าคญัรับเงิน  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 

 



1. ตัวอย่างรายการอาหารและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร  

รายการอาหารและวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร  

วันประกอบอาหาร  วัตถุดิบ  จ านวน  หมายเหตุ  
วันจันทร์        
      -    แกงจืดวุ้นเส้น   
      -    ต้มถั่วเขียว  

หมูบด  
วุ้นเส้นถั่วเขียว  
ผักกาดขาว  
ผักชีหอม 
กระเทียมเจียว  
ถั่วเขียว  
น้ าตาลปิ๊บ  

6 กก. 
3 ถุง 

5 กก. 
3 มัด 

3 ถุง 

3 กก. 
2 กก. 

  

วันอังคาร        

- ผักฟักทองใส่ไข่  
- กล้วยน้ าว้า  

หมูบด  
ไข่ไก่  
ฟักทอง  
น้ามันพืช  
ซีอิว๊ขาว  
กระเทียม  
น้ าตาลปิ๊บ 
กล้วยน้ าว้า 

3 กก. 
4 ถาด 
15 กก. 
1 ขวด 

1 ขวด 

1 ขีด 

½ กก. 
10-12 หว ี

  

วันพุธ        

- ต้มย าไก ่(ต้มซ่าไก)่  
- แตงโมหรือฝรั่ง หรือ 

มะม่วง  

เนื้อไก่  
เห็ดนางฟา้หรือเห็ดฟาง 
ข่า ตะไคร้  
ใบมะกรูด  
มะขามเปยีก  
หอมผักชี 
แตงโม(มะม่วง,ฝรั่ง)  

13 กก. 
2 กก. 

2 หัว 1 ก า 

1 ก า 

½ กก. 
4 มัด 

8-10 ลูก 

 

วันพฤหัสบดี        

- ผัดเผ็ดเครื่องในไก่  
- ไข่ดาว  

เครื่องในไก่ ไข่
ไก ่
น้ ามันพืช  
ซีอิ๊วขาว  
กระเทียม 
ผักกะเพรา
หอมหัวใหญ่  
ถั่วฝักยาว  

10 กก. 
4 ถาด 

2 ขวด 

1 ขวด 
3 ขีด 

10 มัด 

2 กก. 
2 กก. 

 
 
 
 
 
 

  



วันประกอบอาหาร  วัตถุดิบ  จ านวน  หมายเหตุ  
วันศุกร์        

- เกาเหลา 
- ต้มฟักทอง  

เนื้อหมูบด 
เลือด 
ลูกช้ิน 
ถั่วงอก 
ผักบุ้ง  
ฟักทอง 
ผักชีหอม 
กระเทียมดอง  
ซีอิ๊วขาว  

7 กก.  
10 ก้อน  
1 กก.  
5 กก.  
5 ก า  

15 กก.  
4 มัด  
1 ถุง  
1 ขวด  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. ตัวอย่างรายงานขอซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
 

บันทึกข้อความ 

 
 ส่วนราชการ      

ที่                                         วันที ่
เรื่อง   รายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประจ าวันที่ ...................   
เรียน  .....หัวหน้าหน่วยงาน....................................  

       ด้วย .......... ชื่อหน่วยงาน ....................... จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร
รับประทาน วันที่ ................................... การจัดซื้อครั้งนี้ด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 
(2)(ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

  1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ ............   

  2. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ      
      รายการวัตถุดิบและคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ ใช้ ใ นการประกอบอาหาร 
มีรายละเอียดตามเอกสารแนบ  

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซ้ือ เป็นเงิน .......... บาท (....................... ..)   
 ให้ใช้วงเงินงบประมาณการที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัวเป็นราคากลางตามค านิยามค าว่า                
“ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น  ๆ  
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

4. วงเงินที่จะซ้ือ ................................ บาท (....................................... .......)  
     โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น  

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ        

  ก าหนดส่งมอบเป็นรายวัน  

6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น     
ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่ เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบ
หนังสือคณะกรรมการ วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562   

7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

      การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา  

 



8. การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้  
8.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย  

(1)..........................................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
(2)..........................................................กรรมการ  
(3)..........................................................กรรมการ  

8.2 ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร  
(1)..........................................................  

8.3 คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร  
(1)..........................................................ประธานกรรมการ  
(2)..........................................................กรรมการ  
(3)..........................................................กรรมการ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียด
ในรายงานขอซื้อดังกล่าวขา้งต้น  
  

(........................................................)   
เจ้าหนา้ที่  

 เรียน...............................................  

  เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ  
 

     (ลงชื่อ)....................................... หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
            (.......................................)          
      วันที่..........................................  
 
 

อนุมัติตามเสนอ  
    (ลงชื่อ).....................................หัวหน้าหน่วยงาน    
           (......................................)          
      วันที่........................................  
 
 
 
 
 
 
 
 



3. รายการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

รายการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบ 
 ประจ าวันที่....................................... 

 

 รายการอาหาร  วัตถุดิบ / เครื่องปรุง   จ านวนหน่วย  
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

  
  
  .......................................................เจ้าหนา้ที่  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
 



4. ตัวอย่างบันทึกการตรวจรับพสัดุ รายการวัตถุดิบเพือ่ใช้ในการประกอบอาหาร 
 
 

           บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ      

 ที่                                             วันที ่         
เร่ือง  การตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประจ าวันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. ...... 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

   ด้วย ............... ชื่อหน่วยงาน ................................ ได้แต่งตั้ง …………………………………………… 
ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย ……………………………….. เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  
เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในการส่งมอบทุกครั้ง โดยให้จัดท ารายงานผล 
การตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน ตามความ เหมาะสมแล้วแต่กรณี 
ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่งคนใดท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ
เบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบกไ็ด้ และให้กรรมการผู้มีหน้าที่เป็นผู้ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นจัดท าบันทึกสรุป
รายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรวบรวมและเสนอต่อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี   

 ส าหรับรายการวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะได้ส่งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ทราบต่อไป  

           จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 
 
  
  

(........................................................)   
 เจ้าหนา้ที่  

  
  
  
  
  
  
  
  
   
 
 
 
 
 
 



       

           บันทึกข้อความ  

ส่วนราชการ      

 ที่                                            วันที่ 
 เรื่อง การมอบหมายการตรวจรับพัสดุเพื่อใช้ในประกอบอาหาร        

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    

 ขอมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบ อาหารเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ ดังนี้  

(1) นาย/นาง/นางสาว...................................................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
      ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  วันที่...................................................... 
  วันที่...................................................... 

  วันที่......................................................   
(2) นาย/นาง/นางสาว..................................................................กรรมการตรวจรับพัสดุ  

ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  วันที่...................................................... 
  วันที่...................................................... 

  วันที่......................................................   
 

(3) นาย/นาง/นางสาว..................................................................กรรมการตรวจรับพัสดุ  
ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ  วันที่...................................................... 

  วันที่...................................................... 
  วันที่......................................................   

และให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจัดท าบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
เป็น รายสัปดาห/์รายเดือน ต่อไป  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

   (ลงชื่อ).............................ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
ทราบ  
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ  
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
  
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 



 

6. ตัวอย่างสรุปรายการจัดซื้อวัตถุดบิเพื่อใช้ในประกอบอาหาร 
 

สรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในประกอบอาหาร 
ประจ าวันที่........................................................ 

เรียน  ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ    

ขอรายงานสรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประวันจ าที่..................................... 
เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป  

วัตถุดิบ/เครื่องปรุง  จ านวน  หน่วยนับ  ราคาต่อ 

หน่วย   
จ านวนเงิน  หมายเหตุ  

            
            
            
            
            
            
            
            
            

  
  

(........................................................)    

ผู้จัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ  
  
เรียน เจ้าหน้าที่พัสดุ  
  ได้ตรวจสอบรายการวัตถุดิบดังกล่าวแล้ว รายการ จ านวนถูกต้องครบถ้วน  
 

     (ลงชื่อ).......................................กรรมการตรวจรับ (ผู้ได้รับมอบหมาย)      
     วันที.่......................................  

  
  
  
  
 
 
 
 
 
 



       

7. ตัวอย่างรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 
 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      

ที่                                         วันที ่
เร่ือง  รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประจ าวันที่ ….. เดือน .......... พ.ศ ....... 

เรียน  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ    

 ขอส่งรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอ าห ารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละ
ครั้งที่มีการส่งมอบ ประจ าวันที่  ........... เดือน ................. พ.ศ. ........... รวม ......... วัน รายละเอียดตามที่แนบ                   
เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
  

(........................................................)    
เจ้าหนา้ที่  

  
  
ทราบ  
  
(ลงชื่อ)...........................................ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ   
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ  
 
(ลงชื่อ)...........................................กรรมการตรวจรับพัสดุ  
  
  
 
 

 

 
 
 

 

 



 

8. ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ 

ใบตรวจรับพสัดุ  
     เขียนที่..................................................     

             .............................................................      
        .............................................................. 

   วันที่ เดือน  พ.ศ.    

  ตามรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มี
การส่งมอบ ประจ าวันที่ ......... เดือน ............... พ.ศ. .............. รายละเอียดตามที่แนบ   
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ    
  (    )  ถูกต้อง  
  (    )  ไม่ถูกต้อง  จ านวน ..... รายการ     
  จึงรายงานต่อ .................... เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 175 แห่ง ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

 
ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
 
เรียน  หน่วยงาน 

  เพื ่อโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจัดซื ้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบ
อาหาร ประจ าวันที่ ......... เดือน .............. พ.ศ. ............... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผู้ตรวจรับพัสดุ  
ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุที่คณะกรรมการ ตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ รายงานเสนอ  
 
  

(.......................................)เจ้าหน้าที ่
ทราบ 
 
     (.........................................)  

หัวหน้าหน่วยงาน..........................         
     วันที่................................. 
 
 

 
 
 



       

9. ตัวอย่างรายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหาร 
 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ      

ที่                                           วันที ่
เร่ือง   รายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหารประจ าวันที่ .......... เดือน ..................... พ.ศ. .......... 

เรียน  หัวหน้าหน่วยงาน 

 ตามทีห่ัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว...........................................เป็นผู้ควบคุมใน
การประกอบอาหาร และแต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว..........................................................เป็นประธานกรรมการ
ตรวจการประกอบอาหาร พร้อมด้วยนาย/นาง/นางสาว............................................................. นั้น  
  ขอรายงานการประกอบอาหาร และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน ประจ าสัปดาห์ 
/ ประจ าวันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ............... ผลปรากฏว่า .................... (ระบุรายละเอียดการ 
ควบคุมตรวจสอบ) เช่น  

  (     ) .........................................................................................................  
   (     ) …..…………………………………………………………………………………………  

รายละเอียดตามรายงานที่แนบ  

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

    ลงชื่อ..........................................ผู้ควบคุมในการประกอบอาหาร
  
   ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการตรวจการ 

ประกอบอาหาร  
 

  ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

 
 ลงชื่อ..........................................กรรมการ 

 
  
     ทราบ    
 

   (.........................................)  
หัวหน้าหน่วยงาน.....................         
  วันที่.................................  
 

                            
 



 

(ตัวอยา่ง) 

รายงานการประกอบอาหาร  
หนว่ยงาน .......................................................... ต าบล ..................... อ าเภอ .................จังหวัด .........................  
  
  
  
  
  
  

(ก าหนดรายละเอียดตามความจ าเป็น เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางที่หน่วยงานก าหนด)  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
                                             ลงชื่อ.........................................ผู้ควบคุมในการประกอบอาหาร  
                 
                                             ลงชื่อ..........................................ประธานกรรมการตรวจการประกอบ 

อาหาร  
 

 ลงชื่อ..........................................กรรมการ 
              
 ลงชื่อ..........................................กรรมการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

 

 
 



       

10.บันทึกขออนุมตัิเบิกจา่ยเงิน 
  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     
ที ่พม                                                       วันที่              
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงิน 

เรียน   .................................................. 

 ตามที ่..... (ชื่อหน่วยงาน) ..... ได้จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ
จ านวน ......... รายการ จาก ..... (ผู้ประกอบการ/ชื่อร้าน/ห้าง/บริษัท) ..... จ านวนเงิน ......... บาท  
(.........จ านวนเงินตัวอักษร..........) ตามใบสั่งซื้อเลขที่ ............... ลงวันที่ ................... จากเงินงบประมาณ
ประเภท .............. นั้น 
 บัดนี้ ..... (ผู้ประกอบการ/ชื่อร้าน/ห้าง/บริษัท) ..... ได้ส่งมอบวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหารให้แก่ผู้รับบริการ (ตามรายการวัตถุดิบ) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
  เห็นควรเบิกจ่ายค่าวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ให้แก่ ..... (ผู้ประกอบการ/ชื่อร้าน/
ห้าง/บริษัท) ..... ตามใบสั่งซื้อโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จ านวนเงินขอเบิก ............................................................................................ บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท 
  มูลคา่สินคา้ ...................................................................................................... บาท 
  หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ............................................................................................ บาท 
  ค่าปรับ (ถ้ามี) ................................................................................................... บาท 
  คงเหลือจ่ายจริง ................................................................................................ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปี พ.ศ. ....................... 
แผน ....................... ผลผลิต ............................... กิจกรรม ................................... จ านวนเงิน .................. บาท 
(...............จ านวนเงินตัวอักษร...............) 
 
      (ลงชื่อ).........................................เจ้าหนา้ที่การเงิน 
             (...................................................) 
      ต าแหน่ง..........................................................  
 
         ค าสั่ง/การสั่งการ 
        1. ทราบ 
        2. อนุมัติ 
                 ลงชื่อ............................................  
                     (.............................................) 
                 ต าแหน่ง ........................................ 



 

11. ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน  

ใบส าคัญรับเงิน  

 วันที่ ............... เดือน ............................. พ.ศ. ................  

   ข้าพเจ้า....................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..............ต าบล........................................... 
อ าเภอ..................................จังหวัด........................................ได้รับเงินจาก............................................................. 
ดังรายการต่อไปนี้  

รายการ  จ านวนเงิน  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

    

รวมเงิน      

 
 จ านวนเงิน(ตัวอักษร)........................................................................................... ...............................   

 
(ลงชื่อ)...............................................................ผู้รับเงิน 

(................................................................)  

 
(ลงชื่อ)..............................................................ผู้จ่ายเงิน  

(................................................................)  
  
  
  

 



2 การจัดซื้อวัตถุดบิในการประกอบอาหาร (กรณียืมเงิน) 
      ตัวอย่างเอกสารด าเนินการ 
 1. รายการอาหารและวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
 2. บันทึกขออนุมัติยืมเงิน 
 3. สัญญายืมเงิน 
 4. แบบประมาณค่าใช้จ่าย 
 ส าหรับเอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม ซึ่งประกอบด้วย  

5. บันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือส่งใช้เงินยืม 
6. รายงานขอซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
7. บันทึกการตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
8. บันทึกการมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
9. สรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหารประจ าวัน 
10. รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
11. ใบตรวจรับพัสดุ 
12. รายงานการควบคุม และรายงานการประกอบอาหาร 
13. ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหาร 
14. ใบส าคัญรับเงิน 
15. ใบรับใบส าคัญ 
16. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ตัวอย่างรายการอาหาร และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

รายการอาหาร และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
วันประกอบอาหาร วัตถุดิบ จ านวน หมายเหตุ 

วันจันทร์    
- แกงจืดวุ้นเส้น 
- ต้มถั่วเขียว 

หมูบด 
วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ผักกาดขาว 
ผักชีหอม 
กระเทียมเจียว 
ถั่วเขียว 
น้ าตาลปิ๊บ 

6 กก. 
3 ถุง 
5 กก. 
3 มัด 
3 ถุง 
3 กก. 
2 กก. 

 

วันอังคาร    
- ผัดฟักทองใส่ไข ่
- กล้วยน้ าว้า 

หมูบด 
ไข่ไก ่
ฟักทอง 
น้ ามันพืช 
ซีอิ๊วขาว 
กระเทียม 
น้ าตางปิ๊บ 
กล้วยน้ าว้า 

3 กก. 
4 ถาด 
15 กก. 
1 ขวด 
1 ขวด 
2 ขีด 

คลึ่ง กก. 
10 – 12 หว ี

 

วันพุธ    
- ต้มย าไก่ (ตม้ซั่วไก่) 
- แตงโมหรือฝรั่ง หรือมะม่วง 

เนื้อไก ่
เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟาง 
ข่า ตะไคร ้
ใบมะกรูด 
มะขามเปยีก 
หอมผักชี 
แตงโมง (มะม่วง,ฝรั่ง) 

13 กก. 
2 กก. 

2 หัว 1 ก า 
1 ก า 

คลึ่ง กก. 
4 มัด 

8 – 10 ลูก 

 

วันพฤหัสบด ี    
- ผัดเผด็หม ู
- ไข่ดาว 

หมูเนื้อแดง 
ไข่ไก ่
น้ ามันพืช 
ซีอิ้วขาว 
กระเทียม 
ผัดกะเพรา 
หอมหัวใหญ ่
ถั่วฝักยาว 

10 กก. 
4 ถาด 
2 ขวด 
1 ขวด 
3 ขีด 

10 มัด 
2 กก. 
2 กก. 

 

 



วันประกอบอาหาร วัตถุดิบ จ านวน หมายเหตุ 
วันศุกร์    
- เกาเหลา 
- ต้มฟักทอง 

เนื้อหมูบด 
เลือด 
ลูกช้ิน 
ถั่วงอก 
ผักบุ้ง 
ฟักทอง 
ผักชีหอม 
กระเทียมดอง 
ซีอิ้วขาว 

7 กก. 
1 ก้อน 
1 กก. 
5 กก. 
5 ก า 

15 กก. 
4 มัด 
1 ถุง 
1 ขวด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. ตัวอย่างบันทึกขออนุมัติการยืมเงิน 

                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                                                                           โทร.  

ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     ขออนุมัติยืมเงินโครงการซื้ออาหาร 

เรียน   ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

                ด้วยข้าพเจ้า .................................................... ต าแหน่ง ................................................ ขออนุมัติ
ยืมเงินโครงการซื้ออาหาร จ านวน ........................ บาท (..................................................) ตามสัญญาการยืม
เงินที่แนบมาพร้อมนี้ เพ่ือส ารองจ่ายในการด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันให้แก่
ผู้รับบริการ จ านวน ......... (คน) ตั้งแต่วันที่ ......... เดือน ................ พ.ศ. ................. ถึงวันที่ .........  
เดือน ............... พ.ศ. ................. 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 
                                                                   (ลงชื่อ)……………………………….ผู้ยืม 

(……………………………………) 
ต าแหน่ง ………………………………… 

 

ความเห็นเจ้าหน้าที่การเงิน 
    ได้ตรวจสอบสัญญายืมเงินแล้วถูกต้องตามระเบียบ
และมีงบประมาณ .......... บาท จ่ายไปแล้ว ........... บาท 
จ่ายครั้งนี้ ................ บาท คงเหลือ .............. บาท 
    เห็นควรพิจารณาให้จ่ายได้และให้ส่งใช้เงินยืมตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 
    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ              

 
         ลงชื่อ ……………….……………….เจ้าหน้าที่การเงิน 
               (…………..…………………….) 
         วันที่ ………………………………….. 
 

ความเห็นของหัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย 
             ควรด าเนินการตามเสนอ 
 
                          ลงชื่อ ……………….………………. 
                                (…………..…………………….) 
                          วันที่ …………………………………. 

ความเห็นหัวหน้าหน่วยงาน 
 อนุมัติ 
 ไม่อนุมัติ เนื่องจาก 
………..……………………………. 
……………………………………… 
                        ลงชื่อ ……………….………………. 
                             (…………..…………………….) 
                          วันที่ …………………………………. 



3. ตัวอย่างสัญญาการยืมเงิน 

 
 
 
 

สัญญาการยมืเงิน 
 
ยืนต่อ………………………………………………………………….............................................................………. 

 
เลขท่ี………………….............… 

วันครบก าหนด 

…………..................…………… 

ข้าพเจ้า…………………………….........................………….……....................……ต าแหน่ง………….........................………………………….. 
สังกัด……………………………………………..................................…………….......จังหวัด…….......................................…………………………………… 
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก……………………………………………........................................................................……………………………………… 
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการ……………………………………………….....................................................…………………...ดังรายละเอียดต่อไปนี ้

(ตัวอักษร)………………………………………………………….รวมเงิน (บาท)  

ข้ าพเจ้ าสัญญาว่ าจะปฏิบั ติ ตามระ เบี ยบของทางราชการทุกประการ  และจ ะน า ใบส าคัญคู่ จ่ ายที่ ถู กต้ อ ง 
พร้อมทั้ ง เ งิน เหลือจ่าย (ถ้ามี ) ส่ งใ ช้ภายในก าหนดไว้ ในระเบียบการเบิกจ่ายเ งินจากคลัง  คือภายใน . . . . .  วัน  
นับแต่วันที่ได้รับเงินน้ี ถ้าข้าพเจ้าไม่ส่งตามก าหนด ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินเดือน ค่าจ้าง เบี้ยหวัด บ าเหน็จ บ านาญ หรือเงินอื่นใดที่
ข้าพเจ้าพึงได้รับจากทางราชการ ชดใช้จ านวนเงินท่ียืมไปจนครบถ้วนได้ทันที 

ลงช่ือ………………………………………..………..ผู้ยืม   วันท่ี……………………………………………… 

เสนอ 

ได้ตรวจสอบแล้วเห็นสมควรอนุมตัิให้ยืมตามใบยืมฉบับนีไ้ด้ จ านวน……………………………..บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงช่ือ…………………………………………..…………..   วันท่ี……………………………………………… 

ค าอนุมัติ 

อนุมัติให้ยืมตามเง่ือนไขข้างต้นได้ เป็นเงิน…………………………………………………………บาท 

(……………………………………………………………………………….) 

ลงช่ือ…………………………………………..…..ผู้อนุมัติ   วันท่ี……………………………………………… 

ใบรับเงิน 

ได้รับเงินยืมจ านวน……………………..บาท (..... จ านวนเงินตัวอักษร .....) 
ไปเป็นการถูกต้องแล้ว 

ลงช่ือ…………………………………..…………..ผู้รับเงิน   วันท่ี……………………………………………… 

รวมเงิน 
เงินโครงการจดัซื้ออาหาร จ านวน .......... คน 

……………………….. 

……………………….. 



รายการส่งใช้เงินยืม 

ครั้งที ่ วัน เดือน ปี 
รายการส่งใช้ 

คงค้าง 
ลายมือ
ชื่อผู้รับ 

ใบรับ
เลขที่ เงินสดหรือ

ใบส าคัญ 
จ านวนเงิน 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

     

 
 
 
 
 
 



4. ตัวอย่างแบบประมาณค่าใช้จ่าย 

แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 

ชื่อหน่วยงาน……………………….. 
แบบประมาณการค่าใช้จ่าย 
แบบแนบท้ายสัญญาเงินยืมเลขท่ี ………/……….ลงวันที่ ………… 
รายการ   
ประมาณการค่าอาหาร ประจ าเดือน ……….เดือน………พ.ศ. …. 
จ านวน………..คน X อัตราวันละ ………….บาท X จ านวน ………วัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…………………… 

 
……………… 

รวมจ านวนเงินทั้งสิ้น (ตัวอักษร) ……………………………………………………. ……………… ……….. 
 
 
 

                          ลงชื่อ ……………….……………….ผู้ประมาณการ/ผู้ยืม 
                                (…………..…………………….) 
                          ต าแหนง่ …………………………………. 

 
 
 
 
 
 
 



5. ตัวอย่างบันทึกขออนมุัติเบิกจ่ายเงินเพื่อส่งใช้เงินยืม 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                          โทร.  
ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพ่ือส่งใช้เงินยืมค่าอาหาร 

เรียน   ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

                ตามท่ีอนุมัติให้ ................................................................ (ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบโครงการซื้ออาหาร) 
ยืมเงิน ..................................... (เงินโครงการซื้ออาหาร) เพ่ือเป็นค่าด าเนินการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ใน 
การประกอบอาหารให้ผู้รับในสถานรับประทาน จ านวนเงิน .................... บาท (.... จ านวนตัวอักษร .....)  
ตามสัญญาเงินยืมเลขที่ ........................... ลงวันที่ ......................... นั้น  
 บัดนี ้ได้ด าเนินการตามวัตถุประสงค์แล้ว ขอส่งใช้หลักฐาน และเงินสด (ถ้ามี) ดังนี้ 

1. หลักฐานค่าอาหารกลางวัน  จ านวน ……………………… บาท 
2. เงินสด (ถ้ามี)  จ านวน ……………………… บาท 

รวมเป็นเงิน …………………………………………บาท  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเบิกจ่ายเงิน .............................. (เงินโครงการจัดซื้ออาหาร) 
จ านวน .................... บาท (จ านวนเงินตัวอักษร)                    
                     

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้ยืม 
(……………………………………) 

ต าแหน่ง ………………………………… 
ความเห็นเจ้าหน้าที่การเงิน 
    ได้ตรวจสอบหลกัฐานและเอกสารประกอบส่งใช้เงินยืมและจ านวน
เงินสดเหลือจ่ายแล้วถกูต้องครบถ้วนตามระเบียบ เห็นควรอนุมัติเบกิ
จ่ายเงิน .............. (เงินโครงการจัดซ้ืออาหาร) จ านวน .............. บาท 
(จ านวนเงินตัวอกัษร) 
    เห็นควรพิจารณาให้จ่ายได้และให้ส่งใช้เงินยืมตามระระเวลาที่
ก าหนด 
    จึงเรียนมาเพื่อโปรด 
    1. ทราบ 
    2. อนุมัติยืมเงิน 
    3. ลงนามในสัญญาการยืมเงิน 
         ลงชื่อ ……………….……………….เจ้าหน้าทีก่ารเงิน 
               (…………..…………………….) 
         วันที่ ………………………………….. 

ค าสั่ง/การสังการ 
    1. ทราบ 
    2. อนุมัติยืมเงิน 
          
 
         ลงชื่อ ……………….………………. หัวหน้า
หน่วยงาน 
               (…………..…………………….) 
         วันที่ …………………………………. 



6. ตัวอย่างรายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                        โทร.  
ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     รายงานขอซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน/ ........... (ระหว่างวันที่ …..  

           เดือน .......... พ.ศ. ........) 

เรียน   ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

                ด้วย (ชื่อหน่วยงาน) ................................... จัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบให้แก่ผู้รับบริการ
รับประทาน วันที่ ..................... การจัดซื้อครั้งนี้ด าเนินการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) 
ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 16 มีนาคม 2562 มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซ้ือ ........................................... 

2. รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ 
รายการวัตถุดิบ และคุณลักษณะเฉพาะของวัตถุดิบที่ใช้ในการประกอบอาหาร มีรายละเอียด
ตามเอกสารแนบ 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อ เป็นเงิน ....................... บาท (.....................................) 
ให้ใช้วงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจ้างซึ่ งเป็นค่าใช้จ่ายรายหัว  เป็นราคากลาง  
ตามค านิยามว่า “ราคากลาง” (6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

4. วงเงินที่จะซ้ือ …………………………บาท (จ านวนเงินตัวอักษร) 
โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น 

5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 

6. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลท่ีจะต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่
ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0505.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 
2562 



7. หลักเกณฑ์การพิจารณาเลือกข้อเสนอ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

8. การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 
8.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
 (1) …………………………………………ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
 (2) …………………………………………กรรมการ 
 (3) …………………………………………กรรมการ 
8.2 ผู้ควบคุมรับผิดชอบในการประกอบอาหาร 
     (1) ………………………………………… 
8.3 คณะกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 
 (1)…………………………………………..ประธานกรรมการ 
     (2)……………………………………………กรรมการ 
     (3) …………………………………………..กรรมการ 

จึ ง เรียนมาเ พ่ือโปรด พิจารณา หากเห็นชอบขอได้ โปรดอนุมัติ ในการด า เนินการ  
ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 

     (………………………………………………..) 
      เจ้าหน้าที ่

เรียน ………………………………….. 
        เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ 
 

ลงชื่อ ………….…………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                          (…………..…………………….) 
                     วันที่ …………………………………. 
 
อนุมัติตามเสนอ 
 

ลงชื่อ ………….…………………….ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
                          (…………..…………………….) 
                     วันที่ …………………………………. 
 
 
 
 
 
 
 



7. ตัวอย่างการตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                        โทร.  
ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     การตรวจรับพัสดุ รายการวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ประจ าวันที่ …..เดือน …….พ.ศ. …. 

เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

                ด้วยผู้อ านวยการ (หน่วยงาน) ...................... ได้แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว .............................. 
เป็นประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ พร้อมด้วย .......................................... เป็นกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุ เพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารในการส่งมอบทุกครั้ง โดยให้จัดท า
รายงานผลการตรวจรับเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  ผู้อ านวยการ(หน่วยงาน) เป็นรายสัปดาห์ หรือรายเดือน 
ตามความเหมาะสมแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจมอบหมายให้กรรมการคนหนึ่ง
คนใดท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบก็ได้ โดยให้รวบรวมและส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
พัสดุเก็บรวบรวมและเสนอต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นรายสัปดาห์หรือรายเดือน ตามความเหมาะสม
แล้วแต่กรณี 
  ส าหรับรายการวัตถุดิบเ พ่ือใช้ในการประกอบอาหารในแต่ละวัน เจ้าหน้าที่จะได้ส่งให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ทราบต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  
 

(ลงชื่อ)……………………………….ผู้ยืม 
       เจ้าหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ตัวอย่างบันทึกการมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                          โทร.  
ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     การมอบหมายการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร 

เรียน   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

                ขอมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือท าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบ
อาหารเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ ดังนี้ 

(1) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………….ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ   วันที่………………………………………… 
    วันที่………………………………………… 
    วันที่………………………………………… 

(2) นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………………….กรรมการตรวจรับพัสดุ 
ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ   วันที่………………………………………… 
    วันที่………………………………………… 
    วันที่………………………………………… 

(3)  นาย/นาง/นางสาว ………………………………………………….กรรมการตรวจรับพัสดุ 
ท าหน้าที่ตรวจรับพัสดุ   วันที่………………………………………… 
    วันที่………………………………………… 
    วันที่………………………………………… 

และให้กรรมการที่ได้รับมอบหมายจัดท าบันทึกสรุปรายการวัตถุดิบที่ตรวจรับในแต่ละครั้ง ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่
เป็นรายสัปดาห์/รายเดือน ต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ  

                             (ลงชือ่)……………………………….ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ทราบ 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………กรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
(ลงชื่อ) …………………………………………กรรมการตรวจรับพัสดุ 



9. ตัวอย่างสรุปรายการจัดซื้อวัตถุดบิเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
 

สรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
ประจ าวันที่ ………………………………………………………. 

เรียน   ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 

 ขอรายงานสรุปรายการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประจ าที่ ………...…………………. 
เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป 

วัตถุดิบ/เครื่องปรุง จ านวน หน่วยนับ ราคาต่อ
หน่วย 

จ านวนเงิน หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
 

(……………………………………….) 
ผู้จัดซื้อหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการ 

เรียน   เจ้าหน้าที่พัสดุ 
         ได้ตรวจสอบรายการวัตถุดิบดังกล่าวแล้ว รายการ จ านวนถูกต้องครบถ้วน 
 
 
  (ลงชื่อ) ……………………………….กรรมการตรวจรับ (ผู้ได้รับมอบหมาย) 
                        วันที่ …………….………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10. ตัวอย่างรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                               โทร.  
ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     รายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันที่ .........  
ถึงวันที่ ........./ประจ าเดือน .............. 

เรียน   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

                ขอส่งรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้ง
ที่มีการส่งมอบประจ าสัปดาห์/ประจ าเดือน ............... ระหว่างวันที่ .......... ถึงวันที่ ......... รวม .......... วัน  
รายละเอียดตามที่แนบ เพ่ือประกอบการตรวจรับพัสดุต่อไป 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  
                                 
  (………………..……………………………….) 
                           เจ้าหนา้ที ่
 
 

ทราบ 
(ลงชื่อ) …………………………………………ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(ลงชื่อ) …………………………………………กรรมการตรวจรับพัสดุ 
(ลงชื่อ) …………………………………………กรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11. ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ 

ใบตรวจรับพัสดุ 
เขียนที่………………….……………… 

   อ าเภอ………………….………………. 
จังหวัด………………….……………… 

                                                    วันที่ ........... เดอืน ............... พ.ศ. ................ 

 ตามรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวันเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มี
การส่งมอบ ประจ าวันที่ ........... ................. ............. วัน รายละเอียดตามที่แนบ 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ 
  (      ) ถูกต้อง 
                     (      ) ไม่ถูกต้อง จ านวน ……รายการ 

 จึงรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน ........................ เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 175 แห่ง       
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
 
      ลงชื่อ ……………………........…ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
      ลงชื่อ ………………………........กรรมการ 
      ลงชื่อ……………………….........กรรมการ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

 เพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารกลางวัน
ประจ าวันที ่......................................... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุ
ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับ
พัสดุ รายงานเสนอ 
 
      (…………………………….…………) 
                            เจ้าหน้าที ่
ทราบ 
 
(………………………………………) 
ผู้อ านวยการ/หัวหน่วยงาน 
วันที่ ……………………………… 
 
 
 
 



12. รายงานการควบคุม และรายงานการประกอบอาหาร 

                      บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ                                                                              โทร.  
ที่        พม                                             วันที่       

เรื่อง     รายงานการควบคุม และตรวจการประกอบอาหาร ประจ าสัปดาห์ ระหว่างวันที่ .......... ถึงวันที่ .........../ 
ประจ าเดือน .................. 

เรียน   ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

                ตามท่ีผู้อ านวยการ (หน่วยงาน) แต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว ................................... เป็นผู้ควบคุม 
ในการประกอบอาหาร และแต่งตั้งนาย/นาง/นางสาว .............................................. เป็นประธานกรรมการ
ตรวจการประกอบอาหาร พร้อมด้วยนาย/นาง/นางสาว ....................................................... นั้น 
 ขอรายงานการประกอบอาหาร และการตรวจการประกอบอาหารในแต่ละวัน ประจ าสัปดาห์/
ประจ าเดือน ............... ระหว่างวันที่ ......... ถึงวันที่ .......... ผลปรากฏว่า ............................. (ระบุรายละเอียด
การควบคุม ตรวจสอบ) เช่น 
 (       ) ………………………………………………………………………………………….. 
 (       ) ………………………………………………………………………………………….. 
รายละเอียดตามรายงานที่แนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
       ลงชื่อ ……………………………….. ผู้ควบคุมในการประกอบอาหาร 
   ลงชื่อ ……………………………….. ประธานกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 
   ลงชื่อ ……………………………….. กรรมการ 
    ลงชื่อ ……………………………….. กรรมการ 
 
ทราบ 
 
(……………………………….) 
ผู้อ านวยการ………………. 
วันที่ ………………………. 
 
 
 
 



(ตัวอย่าง) 
รายงานการประกอบอาหาร 

ชื่อหน่วยงาน……………………………….....…...แขวง/ต าบล………….....………เขต/อ าเภอ........................ 
กรุงเทพมหานคร /จังหวัด …………………........................................………….. 
สังกัดกรม………………………………………......................................................... 
 
 
 

(ก าหนดรายละเอียดตามความจ าเป็น เหมาะสม และเป็นไปตามแนวทางท่ีหน่วยงานก าหนด) 
 
 
 
 
 
    ลงชื่อ ……………………………….. ผู้ควบคุมในการประกอบอาหาร 

ลงชื่อ ……………………………….. ประธานกรรมการตรวจการประกอบอาหาร 
ลงชื่อ ……………………………….. กรรมการ 
ลงชื่อ ……………………………….. กรรมการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13. ตัวอย่างใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหาร 

ใบสรุปเบิกเงินชดเชยเงินยืมโครงการอาหาร 
ชื่อหน่วยงาน ……………………………….. 
วันที่ ……………………………………….. 

ล าดับที่ รายการ จ านวนเงิน หมายเหตุ 
1 
2 
3 
4 
5 

ค่าอาหารประจ าวันที่ ……………………… 
ค่าอาหารประจ าวันที่ ……………………… 
ค่าอาหารประจ าวันที่ ……………………… 
ค่าอาหารประจ าวันที่ ……………………… 
ค่าอาหารประจ าวันที่ ……………………… 

   
 

 รวม   

ข้าพเจ้าขอเบิกเงินเพ่ือชดเชยเงินยืม 
 อุดหนุนโครงการอาหาร เป็นเงิน ………………………………….. บาท 
ซึ่งจ่ายเป็นค่าอาหารตามใบส าคัญรับเงินที่แนบ 
       ลงชื่อ ……………………….ผู้ขอเบิก 

                 (………..………………) 
ได้ตรวจสอบรายการจ่ายตามใบส าคัญที่ขอเบิกจ านวน …………………………. ฉบับ  ถูกต้องแล้ว 
      ลงชื่อ ………………………เจ้าหน้าที่การเงิน 

       (……………....………) 
วันที่……………………………………. 

ทราบและอนุมัติจ่ายเงิน 
ลงชื่อ …………….……………ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

                                                                     (…….……………………) 
วันที…่……………………..…………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



14. ตัวอย่างใบส าคัญรับเงิน 

แบบใบส าคัญรับเงิน 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...................... 

ข้าพเจ้า.....................................................................อยู่บ้านเลขที่............ ......................... 
ถนน..........................ต าบล....................................อ าเภอ................................จังหวัด...................... ............
ได้รับเงินจาก ..................................................................... ................................................................................... 
ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
 บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม(บาท)   

        จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงิน 
              (..........................................................) 

ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน 
   (..........................................................) 

 
 
 
 
 

 



15. ตัวอย่างใบรับใบส าคัญ 
เลขที่ ................ / .............. 

ใบรับใบส าคัญ 
ส่วนราชการ ………………………………… 

วันที่ ..........  เดือน ............................  พ.ศ. .......... 
ได้รับใบส าคัญจาก.................................................ต าแหน่ง..................................................................... 

ชื่อหน่วยงาน................................................เพ่ือส่งใช้เงินยืมตามสัญญาการยืมเงินเลขที่...................................... 
ลงวันที่........................เดือน................................................พ.ศ. .......................รวม.....................................ฉบับ 
เป็นเงิน............................................บาท (.............................................................................. .............................) 
ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว 
 
 

ลงชื่อ.........................................ผู้รับใบส าคัญ 
                                                                                    (.........................................) 
                                                                              ต าแหน่ง..................................... 
 
หมายเหตุ  1. ใบรับใบส าคัญให้จัดท า 2 ฉบับ ข้อความตรงกัน 
    2. ใช้ในกรณีที่เจ้าหน้าที่โครงการจัดซื้ออาหาร น าใบส าคัญส่งใช้สัญญาเงินยืมเงินมอบให้เจ้าหน้าที่ 
             การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับใบส าคัญให้ผู้ส่งใช้เงินยืม 1 ฉบับ ส่วนส าเนาอีก 1 ฉบับ 
             เก็บไว้ที่เจ้าหน้าที่การเงินจัดท าเป็นรูปเล่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. ตัวอย่างใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 

ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน 
วันที…่……………………………………… 

 
                         ข้าพเจ้า ………………………….ต าแหน่ง …………………………………….ได้จ่ายเงินจ านวน 
………………………บาท (จ านวนเงินตัวอักษร) โดยไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับเงินได้ตามรายการ 

วัตถุดิบ/เครื่องปรุง จ านวน
หน่วย 

ราคาต่อหน่วย จ านวนเงิน หมายเหตุ 

     
     
     
     
     
     
     
     

     
 

                                           (ลงชื่อ) …………………………………..ผู้จ่ายเงิน 
                                         (…………………….…………….) 

                                                                วันที่ …………………………….…….. 
  
หมายเหตุ : ใช้ในกรณีที่ไม่อาจเรียกใบเสร็จรับเงิน หรือหลักฐานการจ่ายเงินจากผู้จ าหน่ายวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการ
ประกอบอาหารได้ 



3. กรณีจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร  

 ตัวอย่างเอกสารด าเนินการ 
1. รายงานขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 
2. รายการอาหารให้กบัผู้รับบริการ 
3. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
4. บันทึกตกลงจ้าง 
5. ใบส่งมอบวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร 
6. รายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหาร 
7. ใบตรวจรับพัสดุ 
8. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลประกอบอาหาร 
9. ใบส าคัญรับเงิน 
10. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ตัวอย่างรายงานขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     

ที ่พม                                                       วันที่              

เรื่อง  รายงานการขอจ้างบุคคลประกอบอาหาร 

เรียน    

 ด้วย ........................ ชื่อหน่วยงาน ....................................................... จ้างบุคคลประกอบ
อาหารให้แก่ผู้รับบริการรับประทานประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ............... (ระหว่างวันที่ ...... ถึงวันที่ ......  
เดือน ............... พ.ศ. ...............)  การจัดจ้างครั้งนี้ด าเนินก ารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) 
ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค 
(กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

  1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง ................................................ 

  2. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง 
   ประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการรับประทาน รายละเอียดของงานที่จะจ้างตามที่แนบ 

  3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง เป็นเงิน ............... บาท (...............................)  

  4. วงเงินที่จะจ้าง ............................. บาท (.......................................) 
  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น 

  5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน ...... / ประจ าปงงบประมาณ  
พ.ศ. ........... (ระหว่างวันที่ ........ ถึงวันที่ ......... เดือน ................... พ.ศ. ....................)  

  6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลท่ีจะต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
  ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 (2) (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการ
ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ประกอบหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 
ลงวันที่ 12 มีนาคม 2562 

  7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคดัเลือกข้อเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

 

 



  8. การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 
   คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ 
   (2) ..........................................................กรรมการ 
   (3) ..........................................................กรรมการ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดอนุมัติให้ด าเนินการ ตามรายละเอียดในรายงาน 
ขอจ้างดังกล่าวขา้งต้น 
 
               (..............................................) เจ้าหนา้ที ่

เรียน............................................... 
       เพ่ือโปรดเห็นชอบตามรายงานขอซื้อ 
 
 (ลงชื่อ)....................................... หวัหน้าเจ้าหนา้ที ่
         (.......................................) 
   วันที่........................................ 
 
อนุมัติตามเสนอ 
 
 (ลงชื่อ).................................................. 
         (................................................) 
    วันที่............................................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. รายการอาหารให้กับผู้รับบริการ 
รายการอาหารให้แก่ผู้รับบริการ 

ประจ าวัน/เดือน ...........................................พ.ศ. .................... 

วัน เดือน ปี รายการอาหาร หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   
 



3. ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 

 

ประกาศ.............................. 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ส าหรับการจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

  ตามท่ี ....................... ชื่อหน่วยงาน ................................ โดย ......... .............................. 
ไดด้ าเนินการจัดจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ............... (ระหว่างวันที่ ..... 
ถึงวันที ่..... เดือน ............... พ.ศ. ...............) โดยวิธีเจาะจง นั้น 

  ชื่อหน่วยงาน ........................... ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ .............................. 
โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ................................ บาท (................................................) รวมภาษีมู ลค่าเพ่ิม
และภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

 

     ประกาศ ณ วันที่ ................................................ 

 

 

      (......................................................) 

            ต าแหน่ง....................................................  

 

 

 

 

 



4. ตัวอย่างบันทึกตกลงจา้ง 
บันทึกตกลงจ้าง 

        เขียนที่.................................................... 
        วันที่........................................................ 

บันทึกตกลงจ้างนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว........................................................... 
ต าแหน่ง.................................................................ผูไ้ด้รับมอบหมายอ านาจจาก.................................................. 
ตามค าสั่ง.......................................ที่ ............... ลงวันที่............................................ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”                
ฝ่ายหนึ่ง กับ............................................................................อยู่ที่....................... ......................ซึ่งเรียกว่า 
“ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้ 
 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ จ านวน .............. คน 
รับประทานระหว่างวันที่ .......... เดือน .................. พ.ศ. .......... ถึงวันที่ .......... เดือน ................ พ.ศ.........  
รวม ........... วัน โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง 
 2. ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้ผู้รับบริการเป็นประจ าทุกวัน 
ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในแต่ละวัน 
 3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตราวันละ 
................... บาท (.................................................) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหาได้
โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ............บาท (.....................................) 
 5. การช าระเงินผู้ว่าจ้างจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ............................(ทุกสัปดาห์/
ทุกเดือน) เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง 
ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจา้ง และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 
       ลงชื่อ..................................ผู้ว่าจ้าง 
             (..................................) 
       ลงชื่อ...................................ผู้รับจ้าง 
                                                         (...................................) 
       ลงชื่อ.....................................พยาน 
                        (.....................................) 
       ลงชื่อ......................................พยาน 
              (......................................) 

 
 
 
 
 
 



5. ตัวอย่างใบส่งมอบวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ 
ใบส่งมอบวัตถุดิบเพื่อประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ 

วัน/เดือน/ปี รายการวัตถุดิบ จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     

 
ลงชื่อ........................................................ผูส้่ง               ลงชื่อ........................................................ผู้รับ 
      (.......................................................)                                (.........................................................) 
ต าแหน่ง                                                                 ต าแหน่ง 
วันที่................................................                                  วันที่................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่างรายการอาหาร และวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร 
วันประกอบอาหาร วัตถุดิบ จ านวน หมายเหต ุ

วันจันทร์    
- แกงจืดวุ้นเส้น 
- ต้มถั่วเขียว 

หมูบด 
วุ้นเส้นถั่วเขียว 
ผักกาดขาว 
ผักชีหอม 
กระเทียมเจียว 
ถั่วเขียว 
น้ าตาลปิ๊บ 

6 กก. 
3 ถุง 
5 กก. 
3 มัด 
3 ถุง 
3 กก. 
2 กก. 

 

วันอังคาร    
- ผัดฟักทองใส่ไข่ 
- กล้วยน้ าว้า 

หมูบด 
ไข่ไก่ 
ฟักทอง 
น้ ามันพืช 
ซีอิ๊วขาว 
กระเทียม 
น้ าตางปิ๊บ 
กล้วยน้ าวา้ 

3 กก. 
4 ถาด 
15 กก. 
1 ขวด 
1 ขวด 
2 ขีด 

คลึ่ง กก. 
10 – 12 หวี 

 

วันพุธ    
- ต้มย าไก่ (ต้มซ่ัวไก่) 
- แตงโมหรือฝรั่ง หรือมะม่วง 

เนื้อไก่ 
เห็ดนางฟ้าหรือเห็ดฟาง 
ข่า ตะไคร้ 
ใบมะกรูด มะขามเปงยก 
หอมผักช ี
แตงโมง (มะม่วง,ฝร่ัง) 

13 กก. 
2 กก. 

2 หัว 1 ก า 
1 ก า ครึ่ง กก. 

4 มัด 
8 – 10 ลูก 

 

วันพฤหัสบดี    
- ผัดเผ็ดเครื่องในไก่ 
- ไข่ดาว 

เครื่องในไก่ 
ไข่ไก่ 
น้ ามันพืช 
ซีอิ้วขาว 
กระเทียม 
ผัดกะเพรา 
หอมหัวใหญ ่
ถั่วฝักยาว 

10 กก. 
4 ถาด 
2 ขวด 
1 ขวด 
3 ขีด 

10 มัด 
2 กก. 
2 กก. 

 

วันศุกร์    
- เกาเหลา 
- ต้มฟักทอง 

เนื้อหมูบด 
เลือด 
ลูกชิ้น 
ถั่วงอก 
ผักบุ้ง 
ฟักทอง 
ผักชีหอม 
กระเทียมดอง 
ซีอิ้วขาว 

7 กก. 
10 ก้อน 
1 กก. 
5 กก. 
5 ก า 

15 กก. 
4 มัด 
1 ถุง 

1 ขวด 

 



6. รายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหาร 

รายงานสรุปการตรวจรับงานจ้างประกอบอาหาร 

  วันท่ี .................................. 
นามผู้ว่าจ้าง......................................................................................... .................................................................. 
ที่อยู่......................................................................................................................... .............................................. 

ล าดับ รายการ จ านวน (วัน) จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างประกอบอาหาร ระหว่างวันที่ ................ 

ถึงวันที่ .............................................................. 
 

.............. .................... 

รวมเป็นเงิน ........................ 
ภาษีมลค่าเพิ่ม ....................... 

จ านวนเงินตัวอักษร ............................................................ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ........................ 
 
            ........................................................                   ........................................................... 
            (......................................................)                  (.........................................................) 
                           ผู้ส่ง                                                             ผู้รับ 
          วันที่................................................                       วันที่................................................... 
หมายเหตุ : สามารถแนบภาพถา่ยประกอบหลักฐานการส่งมอบก็ได้ 
. 
 
เรียน เจ้าหนา้ที่พัสดุ 
          ได้ตรวจสอบการจ้างประกอบอาหารดังกล่าวแล้ว เป็นไปตามขอบเขตของงานที่ก าหนด 
 
  (ลงชื่อ) .......................................กรรมการตรวจรับ (ผู้ได้รับมอบหมาย) 
      วันที่ ...................................../ผู้ตรวจรับพัสด ุ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7. ตัวอย่างใบตรวจรับพัสดุ 

ใบตรวจรับพัสดุ 

เขียนท่ี………………….……………… 
 อ าเภอ…………………………………. 
จังหวัด………………………………… 

 ตามรายงานสรุปการตรวจรับวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารเบื้องต้นในแต่ละครั้งที่มีการส่งมอบ 
ประจ าวันที่ …………………………………………….. รายละเอียดตามที่แนบ 
  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ 
  (      ) ถูกต้อง 
                     (      ) ไม่ถูกต้อง จ านวน ............. รายการ 
  จึงรายงานต่อ ....................... (ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน) ............................ เพ่ือโปรดทราบ
ผลการตรวจรับ ตามนัยข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 
    ลงชื่อ …………………............……ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
    ลงชื่อ ………………………...........กรรมการ 
    ลงชื่อ ………………………...........กรรมการ 
 
เรียน   ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 

 เพ่ือโปรดทราบรายงานการตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหารประจ า
สัปดาห์/ประจ าวันที่ ............................... คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ด าเนินการตรวจรับ
พัสดุดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามใบตรวจพัสดุที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจ
รับพัสดุ รายงานเสนอ 
 
 
 
      (…………………………….…………) 
                                   เจ้าหน้าที่ 
ทราบ 
 
(………………………………………) 
ผู้อ านวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน 
 
 
 
 



8. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลประกอบอาหาร 

 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     
ที ่พม                                                       วันที่              
เรื่อง  รายงานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างบุคคลประกอบอาหาร  
เรียน    

 ตามที ่.....(ชื่อหน่วยงาน)...... ได้จัดจ้างผู้ประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการจ านวน ..... รายการ 
จาก.........(ผู้รับจ้าง)........... จ านวนเงิน .......................... บาท (..........................................................................) 
ตามบันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ................ ลงวันที่ ................ จากเงินนอกงบประมาณประเภท ...................... นั้น 

 บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหาร (ตามรายการอาหาร) ถูกต้องครบถ้วนแล้วเห็นควรเบิกจ่าย
ค่าจา้งให้แก่ผู้รับจ้างตามบันทึกตกลงจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จ านวนเงินขอเบิก ............................................................................................ บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท 
  มูลคา่สินคา้ ...................................................................................................... บาท 
  หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ............................................................................................ บาท 
  ค่าปรับ (ถ้ามี) ................................................................................................... บาท 
  คงเหลือจ่ายจริง ................................................................................................ บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปง พ.ศ. ....................... 
แผน ....................... ผลผลติ ............................... กิจกรรม ................................... จ านวนเงิน ....................... 
บาท (...............จ านวนเงินตัวอักษร...............) 
 
     (ลงชื่อ)...................................................เจ้ าหนา้ที่การเงิน 
            (...................................................) 
        ต าแหน่ง..........................................................  
 
         ค าสั่ง/การสั่งการ 
        1. ทราบ 
         2. อนุมัติ 
 
                 ลงชื่อ............................................  
                     (.............................................) 
        ต าแหน่ง ........................................ 



9. ตัวอย่างแบบใบส าคัญรับเงิน 

แบบใบส าคัญรับเงิน 
วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...................... 

ข้าพเจ้า...................................................อยู่บ้านเลขท่ี................................. ถนน................. ....
ต าบล......................................อ าเภอ.....................................จังหวัด..... .........................................................
ได้รับเงินจาก ......................................................... ............................................................              
ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ จ านวนเงิน 
 บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม(บาท)   

     จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงิน 
         (..................................................................) 

 
ลงชื่อ......................................................... .......ผู้จ่ายเงิน 

(................................................................) 
 
 
 

 



10. ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 

ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : 
(ชื่อหน่วยงาน).................................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .................................. 
ที่อยู่ ........................................................................................ ............................ ................. 
ขอรับรองว่าได้หักเงิน ณ     ที่จา่ย       ตามเอกสารขอเบิก       เลขที่ .......................................... 
ลงวันที่...................เดือน.................................พ.ศ............................ตามใบสั่งจ้างเลขที่.............../.................... 
ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : 
ชื่อ............................................................ *เลขประจ าตัวประชาชน .................................................. 
                                                   *เลขประจ าตัวผูเ้สียภาษี .................................................. 
 ที่อยู่............................................................................................... .......................... ................... 

 
ประเภทภาษี ประเภทเงินที่ได้จ่าย วัน เดือน ปงที่จ่าย จ านวนเงินได้ ภาษ ี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ค่าปรับ 

    

     
 

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร) ................................................................................................ .............. .. 
       (ลงชื่อ)........................................................... 
             (...........................................................) 
       ต าแหน่ง......................................................... 
       วันที่................................................................ 
 
หมายเหต ุ
กรอกข้อมูลกรณีมีการโอนสิทธิเรยีกร้องในการรับเงิน 
*ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน กรณผีู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นบคุคลธรรมด าทีไ่มไ่ด้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
*ให้กรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษกีรณผีู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจาย เป็นนติิบุคคลและบุคคลธรรมดาทีจ่ดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. กรณีจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) 
   ตัวอย่างเอกสารด าเนินการ  
 1. รายงานขอจ้างบุคคลประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) 
 2. ขอบเขตของงานการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 

3. ใบเสนอราคา 
4. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
5. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) 
6. ใบสั่งจ้างหรือบันทึกตกลงจ้าง 
7. ใบส่งมอบงาน 
8. ใบสรุปรายการประกอบอาหาร 
9. ใบตรวจรับพัสดุ 
10. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
11. ใบส าคัญรับเงิน 
12. หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ท่ีจ่าย 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. ตัวอย่างรายงานขอจ้างบุคคลประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     
ที ่พม                                                       วันที่              
เรื่อง  รายงานการขอจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. .....  

(ระหว่างวันที ่..... ถึงวันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. ...........)     
เรียน   ......................................................... 

 ด้วย ......................... (ชื่อหน่วยงาน) ......................... จ้างบุคคลประกอบอาหารให้แก่
ผู้รับบริการรับประทานประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ......... (ระหว่างวันที ่..... ถึงวันที่ ..... เดือน .......... พ.ศ. ......)  
การจัดจ้างครั้งนี้ด าเนินก ารโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2)(ข) ประกอบหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 116 ลงวันที่  
12 มีนาคม 2562 ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง .............................................................. 
เพ่ือประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ............................................................................... 

  2. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง 
  การจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ......... (รายละเอียด
ตามเอกสารแนบ) 

3. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้าง  
เป็นเงิน ................ บาท (...........................................) โดยมีแหล่งที่มาจาก ..................... 

4. วงเงินที่จะจ้าง  
เป็นเงิน ............... บาท (........................................) 

 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ ประจ าสัปดาห์ /ประจ าเดือน ........... / ประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. .......... (ระหว่างวันที่ ..... ถึงวันที่ ..... เดือน ............... พ.ศ. .................)  
  6. วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลท่ีจะต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
  ด าเนินการด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
  7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
   การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 
  8. การขออนุมัติแต่งตั้งบุคคลหรือคณะกรรมการ ดังนี้ 
 เห็นควรแต่งตั้งผู้มีรายนาม ดังต่อไปนี้เป็น คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ
ประกอบด้วย 
   (1) ..........................................................ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ  
   (2) ..........................................................กรรมการ  
   (3) ..........................................................กรรมการ 



 โดยให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ตรวจรับพัสดุ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

 1. อนุมัติ ให้ด า เนินการจ้ าง เหมาประกอบอาหาร ให้แก่ผู้ รับบริการ (ปรุ งส า เร็จ )  
ประจ าสัปดาห์/ประจ า เดือน ......... /ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ........... ตามรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
 2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (คณะกรรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) ตามที่เสนอมา /ลงนามใน
ค าสั่งแต่งตั้ง (คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) ตามท่ีเสนอมาพร้อมนี้ (ปรับใช้แล้วแต่กรณี) 
 
 
        (.........................................................) 
                       เจ้าหนา้ที ่
 
ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที ่
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................... .............................................................................. ................. 
 
 
   ลงชื่อ ………………………………………..… หัวหน้าเจ้าหนา้ที ่
    (…...………………...…………………..) 
    วันที่..................................................... 
 
ค าส่ัง 
 - เห็นชอบ  - อนุมัติ – ลงนามแล้ว 
 
 ลงชื่อ …………………………….…………………. 
        (…….....…….………………………………..) 
    ต าแหน่ง ........................................................... 
         วันที่ ........................................................... 
 

 

 

 

 

 

 



- ข้าวสวย 

- กับข้าวอย่างน้อย …. อย่าง 

- ผลไม้อย่างน้อย ..... อย่าง  
 

ปรับใช้ตามความเหมาะสม 
 

2. ตัวอย่างขอบเขตของงานการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 
ขอบเขตของงาน การจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ............ 
 
 1. ผู้รับจ้างต้องเป็นผู้รับผิดชอบการประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ประจ าปงงบประมาณ 
พ.ศ. ................ ภายในวงเงินไม่เกิน ......................... บาท (..................................) โดยผู้รับจ้างต้องด าเนินการ
ประกอบให้แก่ผู้รับบริการ โดยรายการอาหารในแต่ละวันต้องประกอบไปด้วย 

          

 

 

 

 

  ทั้งนี้ การประกอบอาหารในแต่ละวันจะต้องเป็นรายการอาหารใด หน่วยงานจะก าหนดให้ 
(นาย/นาง/นางสาว......................../คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผู้ตรวจรับพัสดุ) เป็นผู้แจ้งรายการอาหารที่
ต้องการ ให้ผู้รับจ้างทราบก่อนประกอบอาหารในแต่ละวัน 

  2. ระยะเวลาด าเนินการ 
  ผู้รับจ้างต้องประกอบให้ผู้รับบริการประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ......... ภายในกรอบ
ระยะเวลา .......... วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง 

 3. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน ........... (ชื่อหน่วยงาน) ........... แบ่งการช าระเงินออกเป็น
จ านวน .......... งวด โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

   งวดที่ 1 ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ ........... (ชื่อหน่วยงาน) ............ 
ภายใน ........... วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง 
  งวดที่ 2 ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่หน่วยงาน ภายใน .......... วัน  
นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง  
      ฯลฯ 
  งวดที่ ........ (งวดสุดท้าย) ......... ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ .......... 
(ชื่อหน่วยงาน) ........... ภายใน ......... วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง 
 โดยในการส่งมอบงานแต่ละงวดผู้รับจ้างต้องเป็นผู้สรุปรายการประกอบอาหารเป็นรายวัน
ภายในงวดงานนั้นๆ ส่งให้แก่ ......... (ชื่อหน่วยงาน) ......... ท าการเบิกจ่ายเงิน ซึ่งหน่วยงานจะช าระเงินให้แก่
ผู้รับจ้างตามที่ได้ประกอบอาหารจริงในแต่ละงวด เมื่อได้รับสรุปรายการประกอบอาหารในแต่ละงวดแล้ว  
และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุได้ด า เนินการตรวจรับไว้ถูกต้องครบถ้วนแล้ว  
................ (ชื่อหน่วยงาน) ................. จะช าระเงินในแต่ละงวดให้แก่ผู้รับจ้างภายในระยะเวลาอันสมควร 
 
 



 4. เงื่อนไขการสั่งจ้างและการสิ้นสุดของสัญญา 

  4.1 ในการสั่งจ้างประกอบ อาหารในครั้งนี้ ก าหนดมูลค่าตามสัญญาให้ อยู่ภายในวงเงิน
....................... บาท (........................................) โดยมีระยะเวลาด าเนินการภายใน .......... วัน นับถัดจากวัน 
ลงนามในใบสั่งจ้าง  

  4.2 การสั่งจ้างประกอบอาหารตามใบสั่งจ้าง จะสิ้นสุดลงเมื่อหน่วยงานเบิกจ่ายครบมูลค่า
ตามใบสั่งจ้างหรือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ 4.1 แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

 

 

 

      ลงชื่อ............................................ ..... 

            (...............................................) 

                 ผู้ก าหนดรายละเอียด 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ตัวอย่างใบเสนอราคา 
ใบเสนอราคา 

วันที่ ........................................ 

เรียน ...................................................................... 

 1. ข้าพเจ้า...................................................................... ..........................................................
บัตรประจ าตัวประชาชนเลขท่ี..............................ซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจลงนามผูกพันสถานประกอบการคือ บริษัท/
ห้าง/ร้าน/บุคคล...............................................ตั้งอยู่เลขที่......... .................... ต า บล..................................
อ าเภอ...................................จังหวัด.................................... เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี...........................................  
ซึ่งได้ศึกษาท าความเข้าใจขอบเขตของงานการจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจ าปงงบประมาณ  
พ.ศ. .............. ของ ........... (ชื่อหน่วยงาน) ................. และรายละเอียดต่างๆ โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนด
และเงื่อนไขนั้นแล้ว รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติ ครบถ้วนตามที่ก าหนด และไม่เป็นผู้ทิ้งงาน
ของทางราชการ 
 2. ข้าพเจ้าขอเสนอราคาจ้างประกอบอาหารของ (หน่วยงาน) ประจ าปงงบประมาณ                     
พ.ศ. .............. เป็นเงินทั้งสิ้น ......................................... (....................(ตัวอักษร) ....................) ซึ่งเป็นราคาที่
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
  3. ค าเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา ..............วัน นบัต้ังแต่วันท่ีได้ยื่นใบเสนอราคา 
  4. ก าหนดส่งมอบภายใน........วัน นับถัดจากวันลงนามใบสั่งจ้าง/ข้อตกลงจ้าง 

 

 

ลงชื่อ....................................................ผู้เจรจาตกลงราคา       ลงชื่อ.............................................. ...ผู้เสนอ
ราคา 

      (...................................................)                                  (.................................................)  

                  เจ้าหนา้ที ่

 

 

 

 

 

 

 

 



4. ตัวอย่างประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 
 

ประกาศ.............................. 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอ ส าหรับการจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

  ตามท่ี .................... ชื่อหน่วยงาน.......................... โดย ........................................... ........... 
ได้ด าเนินการจัดจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ........... (ระหว่างวันที่
.............. ถึงวันที่ ........ เดือน ................... พ.ศ. ..............) โดยวิธีเจาะจง นั้น 

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ชื่อหน่วยงาน  . . . . . . . . . . . . . .  ประกาศผู้ ได้รับการคัดเลือก ได้แ ก่ 
.............................. โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น ................................ บาท (................................................) 
รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

     ประกาศ ณ วันที่ ................................................ 

      (......................................................) 

            ต าแหน่ง....................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. ตัวอย่างรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ 
(ปรุงอาหาร)  
 

                            บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     

ที ่พม                                                       วันที ่             

เรื่อง  รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติจ้างเหมาบุคคลประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุงส า เร็จ) 
ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ........ (ระหว่างวันที่ ...... ถึงวันที่ ...... เดือน .......... พ.ศ. ......)     

เรียน   ......................................................... 

  ตามที่ ......... (ต าแหน่งหัวหน้าช่ือหน่วยงาน).......... เห็นชอบให้ด าเนินการจ้างเหมาประกอบอาหาร
ให้แก่ผู้รับบริการ ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ......... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ .......................... บาท 
(......................ตัวอักษร......................) นั้น 
                       เจ้าหนา้ที่ได้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการโดยตรงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 แล้ว ขอรายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมาประกอบอาหาให้แก่
ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. .......... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดังนี ้

 
รายการพิจารณา ผู้ชนะการเสนอ

ราคา 
ราคาท่ีเสนอ 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ราคาท่ีตกลงซ้ือหรือจ้าง 

(รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) 
ด าเนินการจ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่
ผู้ รั บบริการ  (ปรุ งส า เร็ จ )   ประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. ........ 

   

รวม   

  จึงเห็นสมควรรับราคาจาก ............................. การจัดซื้อคราวนี้ไม่เกินวงเงินที่ประมาณไว้ และไม่สูง
กว่าราคากลาง เจา้หนา้ที่ได้ต่อรองราคาแล้ว ผู้เสนอราคาไม่สามารถลดราคาลงได้อีกตามใบเสนอราคาที่แนบครบก าหนดยืน
ราคาวันที่ .................................... ก าหนดส่งมอบของภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนาม ในใบสั่งจ้าง สถานที่ส่งมอบ ณ 
.................(ช่ือหน่วยงาน)................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติให้ด าเนินการจัดจ้าง จากผู้ชนะการเสนอราคาดังกล่าว และลงนาม
ในประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราค และใบสั่งจา้ง ท่ีเสนอมาพร้อมนี ้
 
       ลงช่ือ ……………………………………..……..เจ้าหนา้ที ่
                          (.............................................) 
        อนุมัติ /ลงนามแล้ว 
 ลงช่ือ………………………………………..… 
       (……………………………………..) 
 ต าแหน่ง................................... 
 วันท่ี.......................................... 



6. ใบสั่งจ้างหรือบันทึกตกลงจ้าง 
ใบสั่งจ้าง 

ผู้รับจ้าง …………………………………………  
ที่อยู่ …………………………………………… 
โทรศัพท์ ………………………………. 

ใบสั่งจ้างเลขที่ ............................. 
วันที่...................................... 
 ส่วนราชการ.....................................  
ที่อยู่ ......................................... 
โทรศัพท ์.................................................. 

 ตามที่........................................................ ได้เสนอราคา ไว้ต่อ……………………..ซึ่งได้รับราคา
และตกลงจ้าง ตามรายการดังต่อไปนี ้

ล าดับ รายการ จ านวน หน่วย ราคาต่อหน่วย 
(บาท) 

จ านวนเงิน 
(บาท) 

1 การจ้างเหมาประกอบอาหารให้แก่
ผู้รับบริการ (ปรุงส าเร็จ) ประจ าปง
งบประมาณ พ.ศ. .................... 

1 งาน   

รวมเป็นเงิน  

ภาษีมูลค่าเพ่ิม  

 (จ านวนเงินตัวอักษร)  ......................................................................             รวมเป็นเงินทั้งสิ้น  

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 
1. ก าหนดส่งมอบภายใน ……. วันนับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 
2. ครบก าหนดส่งมอบวันที่ ........................ 
3. สถานที่ส่งมอบและน าบิลส่ง ..............................................................................  
4. ระยะเวลารับประกัน ............................ 
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินก าหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.1 ของมูลค่าตาม

ใบสั่งจ้างแต่จะต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100.00 บาท 
6. ส่วนราชการสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่างานจ้างนั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

จ้างกรณีนี้ผู้รับจ้างจะต้องด าเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งจ้างทุกประการ 
7. กรณีงานจ้าง ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่งเว้นแต่ 

การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญาตให้จ้างช่วง
งานแต่บางส่วนดังกล่าวนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดหรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ 
และผู้รับจ้างจะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือ
ลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ กรณีผู้รับจ้างไปจ้างช่วงงานแต่บางส่วนโดยฝ่าฝืนความในวรรคหนึ่ง 
ผู้รับจ้างต้องช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจ านวนเงินในอัตราร้อยละ 10 (สิบ) ของวงเงินของงานที่จ้างช่วง
ตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา  
 



8. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ หน่วยงานของรัฐสามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงของคู่สัญญาเพ่ือน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

9. การส่งมอบงานและการจ่ายเงิน 
  ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง เพ่ือท าการเบิกจ่ายเงิน จ านวน ..... งวด  
 โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

  งวดที่ ...... ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
ใบสั่งจ้าง 

  งวดที่ ...... ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ........ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
ใบสั่งจ้าง 

......ฯลฯ........ 
  งวดที่ ...... (งวดสุดท้าย) ผู้รับจ้างต้องสรุปรายการประกอบอาหารให้แก่ผู้ว่าจ้าง ภายใน ........ วัน นับถัด

จากวันลงนามในใบสั่งจ้าง 
    เมื่อได้รับรายการส่งมอบ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ด าเนินการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้วผู้ว่าจ้างจะ

ช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างภายในระยะเวลาอันสมควร 
10. เงื่อนไขการสั่งจ้างและการสิ้นสุดของใบสั่งจ้าง 
  10.1 ในการสั่งจ้างประกอบอาหารในครั้งนี้ ก าหนดมูลค่าตามใบสั่งจ้างให้อยู่ภายในวงเงิน...................

บาท (..............ตัวอักษร...............) โดยมีระยะเวลาด าเนินการภายใน.......... วัน นับถัดจากวันลงนามใน
ใบสั่งจ้าง  

  10.2 การสั่งจ้างประกอบอาหารตามใบสั่งจ้าง จะสิ้นสุดลงเมื่อ ............. (ชื่อหน่วยงาน) ......... เบิกจ่าย
ครบมูลค่าตามใบสั่งจ้าง หรือครบก าหนดระยะเวลาตามท่ีก าหนดในข้อ 10.1 แล้วแต่เงื่อนไขใดถึงก่อน 

11. เอกสารแนบทายใบสั่งจ้าง 
  11.1 ขอบเขตของงาน การจ้างประกอบอาหารกลางวัน ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ...... จ านวน ..... หน้า 

  11.2 ใบเสนอราคา จ านวน ..... หน้า 
เอกสารแนบทายใบสั่งจ้างใหถือเป็นเอกสารสวนหนึ่งของใบสั่งจ้างฉบับนี้ กรณีเอกสารแนบท้ายขัดหรือ
แย้งกับใบสั่งจ้างฉบับนี้ ให้ใช้ใบสั่งจ้างนี้บังคับ กรณีเอกสารแนบทายขัดหรือแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้อง
ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 
 

หมายเหตุ : 
1. การติดอากรแสตมป์ให้เป็นไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากต้องการให้ใบสั่งจ้างมีผลตากฎหมาย 
2. ใบสั่งจ้างนี้อ้างอิงตามเลขท่ีโครงการ .................................. จ้าง..........................จ านวน ..........รายการ โดย

วิธีเฉพาะเจาะจง 
 
 
ลงชื่อ...........................................ผู้สั่งจา้ง       ลงชื่อ...................................................ผู้รับใบสั่งจ้าง  
   (.......................................... )              (..................................................)  
ต าแหน่ง ....................................           ต าแหน่ง……………………….........…………….. 
วันที่................................................    วันที่................................................  



บันทึกตกลงจ้าง 
 

         เขียนที่.................................................... 
         วันที่........................................................ 

  บันทึกตกลงจ้างนี้ท าขึ้นเพ่ือแสดงว่า นาย/นาง/นางสาว.........................ต าแหน่ง....................
ผู้ได้รับมอบหมายอ านาจจาก....................................................................................................... .......................... 
ตามค าสั่ง ....................................... ที่ ............... ลงวันที่ ............................................ ซึ่งเรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”                
ฝ่ายหนึ่ง กับ ....................................................................... อยู่ที ่.................................... ซึ่งเรียกว่า “ผู้รับจ้าง” 
อีกฝ่ายหนึ่ง ทั้งสองฝ่ายมีข้อตกลง ดังนี้ 
 1. ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการ จ านวน .......... คน 
รับประทานระหว่างวันที่ ........ เดือน .................... พ.ศ. ...........ถึงวันท่ี ........... เดือน ................ พ.ศ. ............ 
รวม ................ วัน โดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดหาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง 
 2. ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารและส่งมอบให้ผู้ว่าจ้าง โดยจัดให้ผู้รับบริการเป็นประจ าทุกวัน 
ตามรายการอาหารที่ผู้ว่าจ้างก าหนดในแต่ละวัน 
 3. ถ้าผู้รับจ้างไม่ส่งมอบพัสดุตามข้อ 2 ผู้รับจ้างยอมช าระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างในอัตรา               
วันละ ....................... บาท (............ตัวอักษร............) กรณีดังกล่าวผู้ว่าจ้างสามารถยกเลิกข้อตกลงที่มีปัญหา
ได้โดยที่ผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ทั้งสิ้น 
 4. ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างในอัตราวันละ ............... บาท (......ตัวอักษร......) 
 5. การช าระเงินผู้ว่าจ้างจะช าระเงินให้แก่ผู้รับจ้างเป็นงวดๆ ................ (ทุกสัปดาห์/ทุกเดือน) 
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้าง 

ข้อตกลงนี้จัดท าขึ้น 2 ฉบับ ข้อความถูกต้องตรงกัน เก็บไว้ที่ผู้ว่าจา้ง และผู้รับจ้างฝ่ายละ 1 ฉบับ 
 
       ลงชื่อ..................................ผู้ว่าจ้าง 
             (...................................) 
 
       ลงชื่อ...................................ผู้รับจ้าง 
             (....................................) 
 
       ลงชื่อ.....................................พยาน 
             (.....................................) 
 
       ลงชื่อ......................................พยาน 
                       (.......................................) 
 
 
 



7. ตัวอย่างใบสง่งาน 
 

ใบส่งงาน 
 

เลขที่เอกสาร.................................. บริษัท/ห้าง/ร้าน/บุคคล................... 
             ท่ีอยู่ .......................................................................... 
     วันท่ี .................................. 
           นามผู้ว่าจ้าง................................................................................................................ 
ที่อยู่...................................................................................................... ................................................................. 
...................................................................................................................................... ........................................ 
 

ล าดับ รายการ จ านวน  จ านวนเงิน (บาท) 
1 ค่าจ้างประกอบอาหารให้ผู้รับบริการ (ปรุง

ส าเร็จ)  ประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. ......... 
งวดที่ ................ (รายละเอียดตามเอกสาร
แนบ) 
 

 1 งวด .................... 

รวมเป็นเงิน ........................ 
ภาษีมลค่าเพิ่ม ....................... 

จ านวนเงินตัวอักษร ............................................................ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ........................ 
 
            ........................................................                   ........................................................... 
            (......................................................)                  (.........................................................) 
                           ผู้ส่ง                                                             ผู้รับ 
          วันที่................................................                       วันที่................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. ตัวอย่างใบสรุปรายการประกอบอาหาร 
 

ใบสรุปรายการประกอบอาหาร 
แนบท้ายใบส่งมอบงานเลขที่  ....................................... ลงวันที่ .................... 

 
วัน เดือน ปี รายการอาหาร จ านวนชุด ราคาต่อชุด รวมเป็นเงิน 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

     

 

 

 
            ........................................................                   ........................................................... 
            (......................................................)                  (.........................................................) 
                           ผู้ส่ง                                                             ผู้รับ 
          วันที่................................................                       วันที่................................................... 
 

 

 

 

 

 
 
 



9. ใบตรวจรับพัสดุ 
ใบตรวจรับพัสดุ 

เขียนท่ี………………….……………… 
 อ าเภอ…………………………………. 
จังหวัด………………………………… 

                                                วันท่ี ....... เดือน  ........... พ.ศ. ........ 
ด้วยบริษัท/ห้าง/ร้าน/หน่วยงาน .................................................  ได้ส่งมอบงานจ้างประกอบ

อาหารประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. .......... ........ งวดที่ ............... ตาม  ใบสั่งซื้อ เลขที่ …………………….            
 ใบสั่งจ้าง เลขที่ ……………………. ลงวันที่ .... เดือน ....................... .... พ .ศ. .................... ไว้ให้แก่

..............................................................  เพ่ือให้  ผู้ตรวจรับพัสดุ  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ท าการ
ตรวจรับแล้วปรากฏผล ดังนี้  

1. ครบก าหนด วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
2. ส่งมอบ วันที่ ........... เดือน ................................. พ.ศ. .............. 
3. ได้ตรวจรับพัสดุตามใบมอบงาน เล่มที่ ............... เลขท่ี .............. ลงวันที่ ................... 
4. ได้ตรวจรับและให้ถือว่าพัสดุ   ถูกต้อง จ านวน ........ รายการ  

 ไม่ถูกต้อง จ านวน ……… รายการ  
 ตั้งแต่วันที่ ........... เดือน ....................................... พ.ศ. ..................... เกินก าหนด ......... วัน 
 เห็นสมควรให้จ่ายเงินค่าจ้างประกอบอาหารประจ าปงงบประมาณ พ.ศ. .......... งวดที่.............

ให้แก่ บริษัท/ห้างหุ้นส่วน/ร้าน/บุคคล ...............................  เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น ............................  บาท 
(..............ตัวอักษร..............) 

  จึงรายงานต่อ...............(ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยงาน) ……..เพ่ือโปรดทราบผลการตรวจรับ              
ตามนัยข้อ 175 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 
2560 
 
     ลงชื่อ ………………………ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับ 
     ลงชื่อ ……………………….กรรมการ  
     ลงชื่อ ………………………..กรรมการ 
 
 
 
 
 
 
 



10. บันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
 
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     
ที ่พม                                                       วันที่              
เรื่อง  ขออนุมัติเบิกเงิน 
         

เรียน   .................................................. 

 ตามที ่......(ชื่อหน่วยงาน)...... ได้จัดจ้างผู้ประกอบอาหารให้แก่ผู้รับบริการจ านวน .... รายการ 
จาก..................(ผู้รับจ้าง)............. จ านวนเงิน ........................ บาท (..................จ านวนเงินตัวอักษร................) 
ตามบันทึกตกลงจ้าง เลขที่ ……………... ลงวันที่ ………........ จากเงินงบประมาณประเภท .................... นั้น 
 บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบอาหาร (ตามรายการอาหาร) ถูกต้องครบถ้วนแล้ว 
  เห็นควรเบิกจ่ายคา่จา้งให้แก่ผู้รับจ้างตามบันทึกตกลงจ้างโดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 จ านวนเงินขอเบิก ............................................................................................ บาท 
 ภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถ้ามี) ....................................................................................... บาท 
  มูลคา่สินคา้ ...................................................................................................... บาท 
  หัก ภาษี ณ ที่จ่าย ............................................................................................ บาท 
  ค่าปรับ (ถ้ามี) ..................................................................................................... บาท 
  คงเหลือจ่ายจริง ................................................................................................. บาท 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และอนุมัติเบิกจ่ายจากงบประมาณประจ าปง พ.ศ. ....................... 
แผน ....................... ผลผลิต ............................... กิจกรรม ................................... จ านวนเงิน .................. บาท 
(...............จ านวนเงินตัวอักษร.................) 
 
      (ลงชื่อ).........................................เจ้าหนา้ที่การเงิน 
             (.........................................) 
      ต าแหน่ง..........................................................  
 
         ค าสั่ง/การสั่งการ 
        1. ทราบ 
        2. อนุมัติ 
 
                 ลงชื่อ............................................  
                     (.............................................) 
                 ต าแหน่ง ........................................ 
 



11. ตัวอย่างแบบใบส าคญัรับเงิน 
 

แบบใบส าคัญรับเงิน 
 

วันที่.............เดือน...........................พ.ศ...................... 
ข้าพเจ้า..............................................อยู่บ้านเลขท่ี................................. ถนน...................... ....

ต าบล...............................อ าเภอ........................จังหวัด.................................ได้รับเงินจาก...................................              
ดังรายการต่อไปนี้ 
 

รายการ จ านวนเงิน 
 บาท ส.ต. 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

รวม(บาท)   
    จ านวนเงิน (ตัวอักษร) 
 

ลงชื่อ..................................................................ผู้รับเงิน 
         (...................................................................) 

ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน 
(.................................................................) 

 
 
 
 

 



12. ตัวอย่างหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 

หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 
 
ผู้มีหน้าที่หักภาษี ณ ที่จ่าย : 
...............(ชื่อหน่วยงาน).................................................เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี .................................. 
ที่อยู่ .....................................................................................................................  ............................................. 
ขอรับรองว่าได้หักเงิน ณ     ที่จา่ย       ตามเอกสารขอเบิก       เลขที่ ........................................................ 
ลงวันที่...................เดือน.................................พ.ศ............................ตามใบสั่งจ้างเลขที่.............../.................... 
 
 ผู้ถูกหักภาษี ณ ที่จ่าย : 
ชื่อ..................................................................... *เลขประจ าตัวประชาชน ......................................... 
                                                        *เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ........................................... 
 ที่อยู่...................................................................................................................... ........................... 
 

 
ประเภทภาษี ประเภทเงินที่ได้จ่าย วัน เดือน ปงที่จ่าย จ านวนเงินได้ ภาษ ี

ภาษีเงินได้นิติบุคคล  
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 
ค่าปรับ 

    

     
 

รวมเงินภาษี (ตัวอักษร) ....................................................................................... ................  
 
      (ลงชื่อ)........................................................... 
       (.....................................................) 
      ต าแหน่ง........................................................... 
      วันที่................................................................. 
 
หมายเหต ุ
กรอกข้อมูลกรณีมีการโอนสิทธิเรยีกร้องในการรับเงิน 
*ให้กรอกเลขประจ าตัวประชาชน กรณผีู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นบคุคลธรรมดาทีไ่มไ่ด้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิม่ 
*ให้กรอกเลขประจ าตัวผู้เสียภาษกีรณผีู้ถูกหักภาษี ณ ท่ีจ่าย เป็นนติิบุคคลและบุคคลธรรมดาทีจ่ดทะเบียนภาษีมลูค่าเพิ่ม 
 
 
 
 
 
 



 

ภำคผนวก ๔ 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวขอ้ง 

 
๑. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันท่ี ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๒.. หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนท่ีสุด ท่ี กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

ด่วนที่สุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ 
 















 

 

 

คู่มือ 
 

 

แนวทางการประกาศ 

รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ 

ราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 

ของหน่วยงานของรัฐ 
 

 

 

 

 

 
 

กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง  

เดือนกันยายน 2561  
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๑ 

บทที่ 1  
บทน ำ 

ด้วยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนด    
ให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ 
และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้ โดยได้ก าหนด
กรอบการปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด เพ่ือให้เกิด 
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม การจัดซื้อจัดจ้างต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของ 
การใช้งานเป็นส าคัญอันจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงาน และมี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตาม
หลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ซึ่งเป็น
มาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 63 บัญญัติให้ภายใต้บังคับมาตรา 62 
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด    

ดังนั้น เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและให้การปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน กรมบัญชีกลางจึงอาศัยอ านาจตาม มาตรา 63 ข้างต้น จัดท าคู่มือแนวทางการเปิดเผยราคากลาง 
ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้ประชาชน
สามารถตรวจสอบได้ โดยไม่มีผลกระทบกับอ านาจของผู้ที่มีอ านาจสั่งซื้อสั่งจ้าง ส าหรับวิธีการคิดค านวณราคากลาง 
จะใช้หลักเกณฑ์ใดในการคิดค านวณราคาในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการให้เป็นไป  
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  
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บทที่ 2 
นิยำมศัพท์ 

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดความหมาย
ของค าว่าหน่วยงานของรัฐที่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง 
ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ โดยจะต้องมีการประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง ดังนั้น คู่มือฉบับนี้จึงได้ก าหนดความหมาย
และประเภทของการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้ 

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมายความว่า การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า 
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

2. หน่วยงำนของรัฐ หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการ 
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยงานธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของ
รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. รำคำกลำง หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด 
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคา

ตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้
ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

4. กำรค ำนวณรำคำกลำง หมายความว่า วิธีการค านวณราคากลางจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละ
รายการตามหลักเกณฑ์ วิธีการ ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด หรือหน่วยงานของรัฐก าหนดหรือปฏิบัติ
เพ่ือให้ได้มาซึ่งราคากลาง 

5. งำนก่อสร้ำง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือ           
สิ่งปลูกสร้างอ่ืนใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระท าอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกัน   
ต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น โดยการด าเนินการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน
ดังกล่าวจะต้องมีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือมีความจ าเป็นต้องการ 
มีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการด้วย  
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6. กำรจ้ำงที่ปรึกษำ หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ 
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่น
ที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

7. กำรจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำง  หมายความว่า งานจ้างบริการจาก         
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

8. กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  หมายความว่า การจ้างเพ่ือให้มีการวิเคราะห์    
ออกแบบระบบคอมพิวเตอร์ โดยรวมค่าผลิตภัณฑ์ฮาร์ดแวร์ ค่าซอฟต์แวร์ และ 

9. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง หมายความว่า การจัดหาโดยการซื้อหรือการจ้าง 
ในงานอ่ืนๆ ที่มิใช่งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือเงินสนับสนุนให้ทุนการวิจัย หรืองาน 
ตามข้อ 5 ถึงข้อ 7  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

บทที่ 3  
ประเภทกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ       
ราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)  และเว็บไซต์ 
ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง ตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบ บก. 01 – แบบ บก. 06          
ที่แนบท้ายคู่มือ ดังนี้ 

3.1 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง 

การค านวณราคากลางงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐค านวณตามหลักเกณฑ์การค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด โดยมีข้อมูล 
และรายละเอียดที่หน่วยงานของรัฐต้องประกาศ  ดังนี้ 

แบบ บก.01 
 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงก่อสร้ำง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1.ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................. ........ 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ........... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .....................................................................................................................  
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน ................................................ บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 ..................................................................................................................... ................................ 
    6.2 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.3 ............................................................................................................................. ........................ 
    6.4 .................................................................................................. ................................................... 
    6.5 ............................................................................................................................. ........................ 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง …………………………………………………….……………………………. 
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2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับ 
และหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง  

4. ลักษณะงำน (โดยสังเขป) ให้ระบุลักษณะงานก่อสร้างให้ทราบว่าหน่วยงานรัฐ     
จะด าเนินการ (จ้าง) งานก่อสร้างประเภทใด 

ตัวอย่าง งานก่อสร้างอาคาร ให้มีบรรยายลักษณะงานตามหัวข้อที่ก าหนดไว้ใน BOQ  
(Bill of Quantities) เช่น งานก่อสร้างอาคาร 12 ชั้น ระบบฐานราก... ระบบโครงสร้าง... ระบบพ้ืนอาคาร... 
ระบบพ้ืนอาคาร... ระบบไฟฟ้า.. ระบบผ้าเพดาน... ระบบเฟอร์นิเจอร์... และมีพ้ืนที่ใช้สอยรวม ... ตารางเมตร 

5. รำคำกลำงค ำนวณ ณ วันที่  ให้ ระบุวันที่หั วหน้าหน่วยงานของรัฐ  ได้ อนุมัติ 
ให้ความเห็นชอบราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก าหนดราคากลางได้ค านวณไว้แล้ว  

เป็นเงิน ............... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
6. บัญชีประมำณกำรรำคำกลำง ให้ระบุรายละเอียดของการประมาณการที่เกี่ยวข้องกับชนิด 

จ านวน ปริมาณ รายการของพัสดุ วัสดุต่างๆ ค่าแรงงาน ฯลฯ ที่ต้องน ามาใช้ในการค านวณที่เกี่ยวกับ  
งานก่อสร้างซึ่ งได้แก่  การประมาณการราคากลางตามรูปแบบของงานก่อสร้างที่ ได้มีการค านวณ  
ตามหลักวิชาการในทางช่างซึ่งผู้ท าการประมาณการราคากลางจะต้องเลือกใช้ให้ตรงกับประเภท  
ของงานก่อสร้าง โดยแนบเอกสารรายการตามประเภทของงานก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ 

 6.1 กรณีงานก่อสร้างอาคาร หมายถึง แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา (แบบ ปร.4) 
แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบ ปร.5ก) แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ (แบบ ปร.5ข) และแบบสรุปราคากลาง       
งานก่อสร้างอาคาร (แบบ ปร.6) 

 6.2 กรณีงานก่อสร้างทาง สะพาน  และท่อเหลี่ยม หมายถึง แบบสรุปราคากลาง          
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม 

 6.3 กรณีงานก่อสร้างชลประทาน หมายถึง แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทาน 
 6.4 แบบประมาณราคากลางอ่ืนๆ จะใช้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีแบบประมาณการ

ราคากลางที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดขึ้นและให้น ามาใช้ในการประมาณการราคากลางส าหรับงานก่อสร้าง
ประเภทนั้นๆ 

7.  รำยชื่อคณะกรรมกำรก ำหนดรำคำกลำง ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ท าหน้าที่ 
เป็นคณะกรรมการก าหนดราคากลาง หรือชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ก าหนดไว้ในสรุปผลการประมาณราคา           
ค่าก่อสร้างซึ่งได้ลงชื่อไว้ใน (แบบ ปร.5 และ ปร.6) หรือแบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างชลประทานหรือ    
แบบประเมินราคางานก่อสร้างทาง สะพานและท่อเหลี่ยม หรือแบบอ่ืนๆ 

หมำย เหตุ  กรณีก าหนดจ านวน เ งิน เป็ น เ งิ นตราต่ า งประ เทศหน่ วยงานของรั ฐ 
อาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 

 
 
 
 
 



๖ 

3.2 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 

แบบ บก.02 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงควบคุมงำนก่อสร้ำง 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง    

ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการแสดงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับ  
การควบคุมงาน ดังนี้ 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
    5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
    5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
    5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) .....................................................................................  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) .......................................................................................  บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) ............................. 
9. ที่มาของราคากลาง  ............................................................................................................. ..................  

 

 

 

 

 



๗ 

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

6. ค่ำวัสดุ อุปกรณ์ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่ เป็นค่าใช้จ่าย 
ในกิจกรรมการด าเนินงานของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่าย แยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุ  
ที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา  

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ควบคุมงาน
ก่อสร้าง นอกเหนือจากรายการท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)   
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง โดยอาจ
เป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

9. ที่มำของรำคำกลำง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง 
เ พ่ือคิดราคาค่ าจ้ างควบคุมงานก่อสร้ า ง  ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง  
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

 ร้อยละ ............ ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ส าหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก าหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น 

หมำยเหตุ  
1. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘ 

3.3 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงออกแบบ 

แบบ บก.03 
ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำคำกลำงในงำนจ้ำงออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ       
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับผู้รับจ้าง         
ซึ่งเป็นผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งที่หน่วยงานของรัฐที่มาจากการจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง          
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึงกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ  
ในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยให้มีการแสดงรายละเอียดของบุคลากรในการด าเนินงานที่ เกี่ยวกับ  
การออกแบบ ดังนี้ 

 
 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................................... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร ............................................................................ ....................................... บาท 
    5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
    5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
    5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................ บาท  
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ  (ถ้ามี) .......................................................................................  บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) ............................. 
9. ที่มาของราคากลาง  ...............................................................................................................................  
 

 

 



๙ 

5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับหัวหน้าโครงการ 
5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ด าเนินงาน 
5.3 ระดับผู้ช่วย (คน) ให้ระบุจ านวนของบุคลากรในระดับผู้ช่วย 

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
การด าเนินงานผู้ออกแบบ โดยให้มีการแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออก 
เป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็นค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์  
ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้ในการด าเนินการตามสัญญา 

7. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของผู้ออกแบบ 
นอกเหนือจากรายการท่ี 5 และ 6 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

8. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)   
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบ โดยอาจเป็น
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

9. ที่มำของรำคำกลำง  ให้ระบุหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการก าหนดราคากลางหรืออัตราที่ใช้อ้างอิง 
เพ่ือคิดราคาค่าจ้างควบคุมงานก่อสร้าง ตามอัตราที่ก าหนดในกฎกระทรวง มาตรา 90 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หรือ ตามมติคณะรัฐมนตรี เช่น  

 ร้อยละ ............ ของมูลค่างานก่อสร้างตามกฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 หรือ  

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2556 แจ้งตามหนังสือส านักเลขาธิการ
คณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 128 ลงวันที่ 8 สิงหาคม 2556 ส าหรับงานก่อสร้างที่ยังไม่ได้
ก าหนดอัตราไว้ในกฎกระทรวงดังกล่าว เป็นต้น  

หมำยเหตุ  
1. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐ 

3.4 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงที่ปรึกษำ 

แบบ บก.04 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำยกำรจ้ำงที่ปรึกษำ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ      
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

    เป็นเงิน .... บำท ตัวอักษร (.....) ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำตอบแทนบุคลำกร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจ่ายให้กับที่ปรึกษา   

ตามความเหมาะสมตามลักษณะของงานที่จะจ้างหรือตามอัตราค่าจ้างของงาน ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐ
เคยจ้าง โดยแจ้งรายละเอียดจ านวนคน – เดือน (man-months) ตามประเภทที่ปรึกษา คุณสมบัติ 
ของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

1. ชื่อโครงการ..........................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ..................................................................................................................  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ................................ เป็นเงิน ............................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร............................................................................................................. ........บาท 
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา.....................................................................................................................  
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา........................................................................................................ ........... 
    5.3 จ านวนที่ปรึกษา  ............................... คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ .......................................................................................................... ................... บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ..............................................................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ........................................................................................................... .....................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) ……………………. 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ……………..…………….…………………………………………. 

 

 



๑๑ 

       5.1 ประเภทที่ปรึกษา ให้ระบุประเภทที่ปรึกษาตามประเภทดังต่อไปนี้ 
 (1) กลุ่มงานวิชาชีพทั่วไป หมายถึง กลุ่มงานที่มีลักษณะทั่วไปไม่ซับซ้อน เช่น         
ด้านการบริหารจัดการ ด้านประชาสัมพันธ์ เป็นต้น 
 (2) กลุ่มวิชาชีพเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่งมีลักษณะที่ต้องใช้เทคนิคเฉพาะทาง เช่น 
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน บัญชี วิจัย กฎหมาย พลังงาน สิ่งแวดล้อม และด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 (3) กลุ่มงานเชี่ยวชาญเฉพาะ หมายถึง กลุ่มงานซึ่ งมีลักษณะที่ต้องใช้ความรู้              
ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน และต้องเป็นสาขาที่ขาดแคลนเท่านั้น เช่น ด้านนิวเคลียร์ ดาวเทียม คณิตศาสตร์ 
ประกันภัย และด้านสื่อสารโทรคมนาคม 
 5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา ให้ระบุคุณสมบัติเกี่ยวกับวุฒิการศึกษา ประสบการณ์และผลงาน 
ซึ่งมีผลต่อการพิจารณาก าหนดค่าค่าที่ปรึกษา 
        5.3 จ านวนที่ปรึกษา (คน) ให้ระบุจ านวนเฉพาะบุคลากรหลัก 

6. ค่ำวัสดุอุปกรณ์ (บำท) ให้ระบุประมาณการจ านวนเงินที่เป็นค่าใช้จ่ายในกิจกรรม 
การด าเนินงานของที่ปรึกษาในการด าเนินการตามหน้าที่เ พ่ือให้งานนั้นบรรลุวัตถุประสงค์  โดยให้มี 
การแจงรายละเอียดจากวงเงินค่าจ้างที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายแยกออกเป็นรายจ่ายที่จะต้องจ่ายอันเป็น  
ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าวัสดุที่ใช้ในการด าเนินงานตามวัตถุประสงค์ของการจ้างนั้นๆ ที่คู่สัญญาจะต้องน ามาใช้  
ในการด าเนินการตามสัญญา  

7. ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงไปต่ำงประเทศ (ถ้ำมี) (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้กับ 
ที่ปรึกษาเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศหรือของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานของรัฐที่เป็นผู้ว่าจ้าง  
ซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายอันเป็นจ านวนเงินที่รวมไว้ในสัญญาจ้างนั้นๆ 

8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืนๆ (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานของที่ปรึกษา
นอกเหนือจากรายการท่ี 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีข้ึนตามลักษณะของงานนั้นๆ เฉพาะเรื่อง 

9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)   
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือ
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรืออัตราที่อ้างอิง    
เพ่ือคิดราคาที่ปรึกษา เช่น ตามหลักเกณฑ์ในการคิดอัตราค่าตอบแทนที่ปรึกษาไทยของส านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
(สบน.) เป็นต้น  

หมำยเหตุ  
1. ให้แนบรายละเอียดของขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ด้วย (ถ้ามี) และ

หากขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) มีราคาในแต่ละรายการแล้วหน่วยงานของรัฐ  
อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศหน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
 
 
 
 
 



๑๒ 

3.5 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์ 
แบบ บก.05 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
กำรจ้ำงพัฒนำระบบคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ         
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินและตัวอักษรที่หน่วยงานของรัฐ
ได้รับและหรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ณ วันที่ ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ     
ได้อนุมัติจ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน .... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
5. ค่ำ Hardware (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ

การจัดหาครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เครื่องคอมพิวเตอร์ประมวลผล เครื่องพิมพ์ 
อุปกรณ์เนต็เวิร์ค อุปกรณ์ส ารองข้อมูล ระบบพลังงานส ารอง และอุปกรณ์อ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง เป็นต้น 

6. ค่ำ Software (บำท) ให้ระบุค่าซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปซึ่งเป็นจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐ
จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับการจัดซื้อซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป ซึ่งครอบคลุมถึงซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 
(Operating System) ซอฟต์แวร์ระบบจัดการฐานข้อมูล (Database Management System) ซอฟต์แวร์

1. ชื่อโครงการ................................................................................................................. ......................... 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ........... 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน .................................................... บาท 
5. ค่า Hardware .............................................................................. ...............................................บาท 
6. ค่า Software ................................................................................ ...............................................บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ ................................................................... ..........................................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ................................................................................ ...............................................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR) .......................... 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ...................................................................................  
 



๑๓ 

ระบบจัดการเน็ตเวิร์ค (Network Management System) ซอฟต์แวร์ส าหรับจัดการด้านความปลอดภัย 
(Security Management System) ซอฟต์แวร์ที่ใช้ส าหรับพัฒนาซอฟต์แวร์ประยุกต์ (Tools) และซอฟต์แวร์
ประยุกต์ส าเร็จรูปต่างๆ ที่ไม่ต้องมีการแก้ไขดัดแปลงโปรแกรมเพ่ิมเติม (Packaged Application Software) 

7. ค่ำพัฒนำระบบ (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐจะใช้เป็นค่าใช้จ่ายส าหรับ
การจัดจ้างปรับปรุงระบบงานเดิมหรือพัฒนาระบบงานใหม่โดยให้แสดงแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ที่ใช้ เพ่ือก าหนดราคา 
อย่างไรก็ตาม หากการจ้างระบบนี้เป็นการดัดแปลงซอฟต์แวร์ส าเร็จรูปให้แยกค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อซอฟต์แวร์
ส าเร็จรูปไว้ในรายการที่ 6 ค่า Software ด้วย 

8. ค่ำใช้จ่ำยอ่ืน (บำท) ให้ระบุค่าใช้จ่ายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการด าเนินงานนอกเหนือจาก
รายการที่ 5, 6 และ 7 ที่ต้องมีขึ้นตามลักษณะของงานนั้นๆ ได้แก่ ค่าบริหารโครงการค่าบ ารุงรักษาและอ่ืนๆ 
เป็นต้น กรณีที่ เป็นค่าใช้จ่ายอ่ืนนี้ หากสามารถระบุได้ว่าเป็นค่าใช้จ่ายในรายการใดก็ให้ระบุด้วย เช่น           
ค่าบ ารุงรักษา 

9. รำยชื่อผู้รับผิดชอบในกำรก ำหนดค่ำใช้จ่ำย/ด ำเนินกำร/ขอบเขตด ำเนินกำร (TOR)   
ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ        
ที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยอาจเป็นคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

10. ที่มำของกำรก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาหรือเกณฑ์ของการคิด
ราคางานพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์ในแต่ละรายการ รายการที่ 8, 7 และ 9 ดังนี้ 

 ค่ำ Hardware ให้ระบุแหล่งที่มาที่หน่วยงานของรัฐใช้เป็นเกณฑ์ในการคิดหรือก าหนด
ราคาค่า Hardware เช่น หากใช้เกณฑ์ราคามาตรฐานที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด ก็ให้
ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด เป็นต้น 
  ค่ำ Software หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก าหนดเช่นเดียวกัน  
  ค่ำพัฒนำระบบ หากใช้เกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม
ก าหนด ก็ให้ระบุว่า ตามเกณฑ์ราคากลางที่กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมก าหนด 
  หากใช้ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด เว็บไซด์ต่างๆ เป็นราคาอ้างอิง       
ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน ที่สืบราคาหรือชื่อเว็บไซด์ด้วย โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา 
  หากใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ ให้ระบุว่า 
ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง 

หมำยเหตุ  
1. กรณีใช้ราคาที่ได้มาจาการสืบราคาจากท้องตลาดหรือเว็บไซต์ต่างๆ จ านวนกี่รายนั้น ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ 
2. หากขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ราคาในแต่ละรายการแล้ว หน่วยงานของรัฐ 

อาจแนบ TOR โดยมิต้องกรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 
3. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้

เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 
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3.6 กำรเปิดเผยรำคำกลำงและกำรค ำนวณรำคำกลำงกำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มิใช่งำนก่อสร้ำง 

แบบ บก.06 

ตำรำงแสดงวงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรรและรำยละเอียดค่ำใช้จ่ำย 
กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ีมิใช่งำนก่อสร้ำง  

 

 

 

 

 

 
 
 

 

วิธีกำรบันทึกข้อมูล 

1. ชื่อโครงกำร ให้ระบุชื่อโครงการตามที่ก าหนดไว้ในแผนงานของหน่วยงานของรัฐหรือ         
ที่หน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไว้เพ่ือให้มีการด าเนินการ ในกรณีท่ีมีการด าเนินกิจกรรมย่อย หรือรายการอันเป็น
ส่วนหนึ่งของโครงการให้ใส่ชื่อกิจกรรมย่อยหรือรายการด้วย 

2. หน่วยงำนเจ้ำของโครงกำร ให้ระบุชื่อหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลที่เป็นเจ้าของ
โครงการในการจัดซื้อจัดจ้าง 

กรณีเป็นหน่วยงานย่อยหรือหน่วยงานภายในให้ระบุต้นสังกัดที่เป็นนิติบุคคลด้วย 
ตัวอย่าง กองการพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง 

3. วงเงินงบประมำณที่ได้รับจัดสรร (บำท) ให้ระบุจ านวนเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับและ
หรือมีเพ่ือใช้ในการจัดจ้าง 

4. วันที่ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้อนุมัติ
จ านวนเงินอันเป็นราคาที่จะใช้ในการจัดจ้างครั้งนั้นๆ 

เป็นเงิน ............................... บำท ให้ระบุจ านวนเงินที่เป็นราคากลาง 
รำคำ/หน่วย (ถ้ำมี) ....... (บำท) ให้ระบุราคาต่อหน่วยด้วย (ถ้ามี) 

 กรณีจัดซื้อหลายรายการให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ 
 กรณีจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาต่อหน่วยในแต่ละรายการ (ถ้ามี) 

หมำยเหตุ  
1. หากมีรายละเอียดของงานตามขอบเขตการด าเนินงาน TOR (Terms of Reference) ให้แนบ 

ขอบเขตด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) ในประกาศนี้ด้วย และหากขอบเขตด าเนินงาน 
(TOR : Terms of Reference) มีราคาต่อหน่วยหรือในแต่ละรายการแล้ว ก็ ให้แนบ TOR โดยมิต้อง 
กรอกราคาแต่ละรายการหรือแต่ละหน่วยก็ได้ 

1. ชื่อโครงการ..............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ......................................................................................................................  
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 ......................................................................................................................... ................................. 
    5.2 ..........................................................................................................................................................  
    5.3 ....................................................................................................................................... ................... 
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน ..................................................................... 
 
 



๑๕ 

2. กรณีก าหนดจ านวนเงินเป็นเงินตราต่างประเทศ หน่วยงานของรัฐอาจระบุจ านวนเงินตามตารางนี้
เป็นเงินตราต่างประเทศก็ได้ 

3. กรณีการจัดจ้างมิใช่งานก่อสร้างให้ระบุราคาในแต่ละรายการตามขอบเขตการด าเนินงาน       
(TOR : Terms of Reference) เช่น การจ้างให้จัดท ากิจกรรมหรือจัดงาน (Event) อาจระบุราคาในแต่ละรายการ 
ตามขอบเขตการด าเนินงาน ตามตัวอย่าง ดังต่อไปนี้ 

(1) งานเวทีแสงสีเสียงและการแสดง 
(2) งานสถานที่พร้อมการตกแต่งสถานที่ 
(3) งานออกแบบติดตั้งบูทบอร์ดนิทรรศการ 
(4) งานประชาสัมพันธ์ 
(5) งานอภิปรายเสวนา 
(6) งานบันทึกภาพและเสียง 
(7) ค่าเอกสารประกอบการจัดกิจกรรม 
(8) ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นต้น 

ทั้งนี้ จะมีรายการค่าใช้จ่ายใดบ้างนั้นขึ้นอยู่กับลักษณะการจัดงานหรือจัดกิจกรรมหรือวัตถุประสงค์
ของการด าเนินการดังกล่าว อย่างไรก็ตามให้หน่วยงานของรัฐก าหนดค่าใช้จ่ายตามรายการที่ก าหนดไว้ใน
ขอบเขตการด าเนินงาน (TOR : Terms of Reference) 

4. กรณีการจัดจ้างซึ่งมีลักษณะเป็นการจ้างบริการ เช่น ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ควรแยก
ค่าใช้จ่ายในแต่ละรายการด้วย เช่น ค่าวัสดุ ค่าสายไฟ ค่า... เป็นต้น 

5. แหล่งที่มำของรำคำกลำง (อ้ำงอิง) ให้ระบุแหล่งที่มาของราคาหรือวิธีค านวณราคาที่ใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมถึง
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ก าหนด เช่น 

 5.1 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด 
ให้ระบุว่าตามประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก าหนด 

 5.2 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ    
ให้ระบุว่าตามฐานข้อมูลราคาอ้างอิงพัสดุของกรมบัญชีกลาง 

 5.3 กรณีใช้รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือหน่วยงำนกลำงอ่ืนก ำหนด ให้ระบุว่า 
ตามราคามาตรฐานของส านักงานประมาณ หรือราคามาตรฐานของหน่วยงาน............. ก าหนด แล้วแต่กรณี 

 5.4 กรณีใช้รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด ให้ระบุชื่อบริษัท ห้างหุ้นส่วน 
หรือเว็บไซต์ที่สืบราคา โดยไม่ต้องระบุราคาของแต่ละรายที่ไปสืบมา ทั้งนี้ การสืบราคาจากท้องตลาด 
ต้องสืบราคาให้เหมาะสมกับขอบเขตของงานหรือคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยสืบราคา 
ไม่น้อยกว่า 3 ราย เว้นแต่ กรณีมีน้อยกว่า 3 ราย จะใช้ราคาใดเป็นราคาอ้างอิงให้ด าเนินการ ดังนี้ 

5.4.1.กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ให้ใช้เฉลี่ยเป็นราคาอ้างอิง  
5.4.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน ให้ใช้ราคาต่ าสุดเป็นราคาอ้างอิง 

ตัวอย่าง  
สืบราคาจากท้องตลาด 3 ราย ดังนี้ 
(1) บริษัท รักดี จ ากัด 
(2) ห้างหุ้นส่วนจ ากัด สุจริตการค้า 
(3) www.dekdee.com  
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5.5 กรณีใช้รำคำที่เคยซื้อหรือจ้ำงครั้งหลังสุดภำยในระยะเวลำสองปีงบประมำณ      
ให้ระบุว่าใช้ราคาที่เคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ พร้อมระบุเลขที่สัญญาที่ใช้อ้างอิง  
เช่น ตามสัญญา เลขท่ี .................... ลงวันที่ .......... เดือน .......................  พ.ศ. .....................  

ตัวอย่าง  
ใช้ราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ ตามสัญญาเลขที่ 1/2561 

ลงวันที่ 10 มกราคม 2561  
5.6 กรณีใช้รำคำอ่ืนตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือแนวทำงปฏิบัติของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ 

ให้ระบุว่า ใช้ราคาตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน .......... ก าหนด พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์ที่หน่วยงานก าหนด เช่น ตามข้อบังคับของหน่วยงาน ........  ลงวันที่...........  เป็นต้น  

หมำยเหตุ 
1. กรณีการเช่า และแลกเปลี่ยน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย  

การจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลาง และการค านวณราคากลาง ตามตารางนี้ด้วย 
2. กรณีซื้อที่ดิน หรือสิ่งก่อสร้าง ถ้าใช้ราคาประเมินของทางราชการหรือหน่วยงานเป็นราคาอ้างอิง           

ก็ให้ระบุชื่อหน่วยงานผู้ท าการประเมิน เช่น อ้างอิงตามราคาประเมินของ ................................ (ชื่อหน่วยงาน)  
 ถ้าใช้ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อเป็นราคาอ้างอิง ก็ให้ระบุสัญญา

ซื้อขายหรือเลขที่โฉนดที่ดิน เลขที่อาคาร ของสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลัง เช่น อ้างอิง  
จากราคาซื้อขายของ ............................................  (ข้อมูลสัญญาเลขที่โฉนดที่ดินเลขที่อาคาร) เป็นต้น  
(จะอ้างอิงราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณจ านวนกี่รายให้เป็นไปตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 ก าหนด) 

3. การระบุแหล่งที่มาตามข้อ 6 แหล่งที่มาของราคากลาง (อ้างอิง) หากมีการจัดซื้อหลายรายการ 
ให้ระบุแหล่งที่มาทุกรายการ 

4. วิธีการก าหนดหรือค านวณราคาข้างต้น เป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น ซึ่งหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง 
จะใช้หลักเกณฑ์หรือวิธีการค านวณอย่างไร ให้เป็นไปตามระเบียบ ข้อบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นๆ แต่ทั้งนี้ ให้แสดงแหล่งที่มาของราคากลางตามลักษณะตัวอย่างข้างต้น  

6. รำยชื่อเจ้ำหน้ำที่ผู้ก ำหนดรำคำกลำง (รำคำอ้ำงอิง) ให้ระบุรายชื่อเจ้าหน้าที่ของรัฐ        
ที่เป็นผู้ก าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยอาจเป็น
คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แล้วแต่กรณี 
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บทที่ 4 
เงื่อนไขกำรประกำศ 

4.1  วงเงินที่ต้องประกำศ 
  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและค านวณราคากลาง                 
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่  

4.1.1 กรณีมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได ้ตามมาตรา 56 (1) (ค)  

4.1.2 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ 
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 (1) (ฉ)  

4.1.3 กรณีมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)   
4.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561  ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพ่ือช่วย
ผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่  
ออกตามกฎหมายอ่ืน  ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์   
และข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ  
วิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ 

กรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มีการจัดซื้อจัดจ้าง  
ทั้งนี้หน่วยงานของรัฐอาจน าใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้ 

4.2  วิธีกำรประกำศ  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณ       

ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้ 
4.2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)   
4.2.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี

เว็บไซต์ของตนเองให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท. 
จ ากัด (มหาชน) หรือบริษัทอ่ืนที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผย      
ราคากลาง การค านวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง 

4.3  ระยะเวลำที่ประกำศ 
  4.3.1  กรณีกำรจัดหำที่มีกำรประกำศเชิญชวน 
   การจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุม
งาน โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอ่ืนใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้
หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง ดังนี้ 
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(1) กรณีมีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว  

(2) กรณีไม่มีการน าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพ่ือรับฟัง 
ความคิดเห็น ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ระยะเวลำกำรปลดประกำศ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้ 
(1) เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีค าสั่งรับค าเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ  
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอ านาจหน้าที่

พิจารณาผลเสนอความเห็นต่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง  
ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงก าหนดก่อน 

  4.3.2  กรณีกำรจัดหำที่ไม่มีประกำศเชิญชวน 
  การจัดหาที่ไม่มีประกาศเชิญชวน  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล 
ราคากลางและการค านวณราคากลาง  ให้ประกาศภายใน 3 วันท าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้
ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง  

ระยะเวลำกำรปลดประกำศ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการประกาศรายละเอียดการข้อมูลราคากลางและ 

การค านวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเม่ือได้ประกาศครบ 30 วันแล้ว  
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ภาคผนวก   
 

แบบ บก.01 - 06 
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แบบ บก.01 
 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ.................................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ........................................................................................................................  
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) .......................................................................................................................... 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
5. ราคากลางค านวณ ณ วันที่ .......................................... เป็นเงิน .................................................... บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 
    6.1 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.2 .......................................................... ...........................................................................................  
    6.3 .......................................................................................................................... ........................... 
    6.4 ........................................................................................................................... .......................... 
    6.5 ................................................................................................ ..................................................... 
7. รายชื่อคณะกรรมการก าหนดราคากลาง  

7.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

    7.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
7.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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แบบ บก.02 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................. ................................. 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ............ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
       5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
       5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
       5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) .....................................................................................  บาท 
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ................................................................................... .... บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)  
 8.1 ....................................................................................................................  
 8.2 ................................................................................................................... 
 8.3 ...................................................................................................................  
 8.4 .......................................................... ........................................................ 
 8.5 ..................................................................................................................  
9. ที่มาของราคากลาง  ...............................................................................................................................  
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แบบ บก.03 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างออกแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ............................................................................................................................................... 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร .............................................................................................................  บาท 
      5.1 ระดับหัวหน้าโครงการ ........................... คน 
      5.2 ระดับผู้ด าเนินงาน ................................. คน 
      5.3 ระดับผู้ช่วย ............................................ คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ................................................................................................ บาท  
7. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ (ถ้ามี) ................................................................ ....................... บาท 
8. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)  
      8.1 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.2 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.3 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.4 ………………………………………………………………………………………………………… 
 8.5 ………………………………………………………………………………………………………… 
9. ที่มาของราคากลาง  ...............................................................................................................................  
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แบบ บก.04 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจ้างที่ปรึกษา                                                                                                                                                                                                                                               
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ...............................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .................................................................................................. .................... 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ .......................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท 
5. ค่าตอบแทนบุคลากร............................................................................................................. ........บาท 
    5.1 ประเภทที่ปรึกษา..................................................................................................................... 
    5.2 คุณสมบัติที่ปรึกษา........................................................................................................ ........... 
    5.3 จ านวนที่ปรึกษา  ............................... คน 
6. ค่าวัสดุอุปกรณ์ ............................................................................................................. ................ บาท 
7. ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ (ถ้ามี) ...............................................................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ........................................................................................................... ......................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)  
     9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) …………………………………………………………………………. 
    ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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แบบ บก.05 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจ้างพัฒนาระบบคอมพิวเตอร์  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. ชื่อโครงการ...................................................................................................................................  
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ............................................. 
    เป็นเงิน .................................................... บาท 
5. ค่า Hardware ................................................................................ ...............................................บาท 
6. ค่า Software ................................................................................ ................................................บาท 
7. ค่าพัฒนาระบบ ................................................................................ .............................................บาท 
8. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ............................................................................... ................................................บาท 
9. รายชื่อผู้รับผิดชอบในการก าหนดค่าใช้จ่าย/ด าเนินการ/ขอบเขตด าเนินการ (TOR)  
     9.1 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.2 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.3 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.4 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
     9.5 …………………………………………………………………………………………………………………………………. 
10. ที่มาของการก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
     10.1 ...............................................................................................................................................  
     10.2 ........................................................................................................................ ....................... 
     10.2 ........................................................................................................................ ....................... 
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แบบ บก.06 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย 
การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง  

1. ชื่อโครงการ.............................................................................................................................................. 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ ...................................................................................................... ................ 
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ...................................................... บาท 
4. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ........................................... 
    เป็นเงิน ............................................................................................. บาท  
    ราคา/หน่วย (ถ้ามี) ........................................................................... บาท 
5. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
    5.1 ............................................................................................................. ............................................. 
    5.2 ......................................................................................................................... ................................. 
    5.3 ..........................................................................................................................................................  
6. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน  
    6.1 ......................................................................... ................................................................................. 
    6.2 ......................................................................................................................... ................................. 
    6.3 ................................................................................................................................ ......................... 
    6.4 ................................................................................................. ........................................................ 
    6.5 ......................................................................................................................... ................................ 



)๕.๒/ว (Ur คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระรามท่ี ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

พ 5)  สิงหาคม ๒๔๖๔
เร่ือง อนุมตยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราขการจังหวัด ผู้ว่าราขการ 

กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถ่ิน และหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ
ส่ิงท่ีส่งมาด้วย คู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม

หรือสนับสบุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓
ตามท่ีกระทรวงการคลังได้ออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐ 

ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓ ซ่ีงมืผลใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๔๖๓ 
และคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย) 
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ไต้มีหนังสือ 
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๔.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ แจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงๆ  จากการดำเนินการท่ีผ่านมา กรมบัญชีกลางได้รับทราบปัญหาจากการออกกฎกระทรวงๆ  
และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าว ดังน้ี ๑) การสมยอมกันในการเสนอราคาของผู้ประกอบการ 
โดยเฉพาะในงานจ้างก่อสร้าง เน่ืองจากกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ กำหนดหลักเกณฑ์ 
ว่า หากมืผู้ประกอบการ SMEs ท่ีฃ้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับท่ีหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐผู้จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับ 
ผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ก่อน ทำให้ผู้ประกอบการรวมตัวกันไปข้ึนทะเบียน 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs กับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) เพ่ือให้ได้สิทธิ 
ในการเชีญเช้ามาย่ืบช้อเสนอก่อน ประกอบกับการท่ีหน่วยงานของรัฐเองก็เชิญเฉพาะผู้ประกอบการรายเดิม 
เช้าย่ืนข้อเสนอ ทำให้ไม่เกิดการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ๒) การด้นหารายการสินค้าหรืองานบริการ 
ท่ี wvwv.thaismegp.com ของ สสว. พบปัญหา คือ ในการรับข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ SMEs สสว. ไม่ได้ 
ให้ผู้ประกอบการ SMEs นำรายละเอียดของพัสดุท่ีขายหรือรายละเอียดของงานที'รับจ้างมาระบุไว้ในเว็บไซต์ 
ทำให้หน่วยงานของรัฐไม'สามารถด้นหารายการสินค้าและงานบริการต่าง  ๆได้ ๓) เน่ืองจากการกำหนดหลักเกณฑ์ 
ตังกล่าวมีข้ันตอนท่ีต้องปฏิบัติเพ่ิมเติมซ่ึงมีรายละเอียดค่อนช้างมากและมีความยุ่งยากซับซ้อน จึงทำให้ 
หน่วยงานของรัฐยังมีความไม่เช้าใจและไม่สามารถดำเนินการให้ถูกต้องได้ ประกอบกับในการประกาศใช้บังคับ 
กฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ มีหน่วยงานของรัฐหลายแห่งได้รับทราบ 
หนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติภายหลังวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ ทำให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ล่วงเลยมาจนถึงข้ันตอนการประกาศเชิญซวนหรือออกหนังสือเชิญซวน หรือประกาศผลผู้ฃนะหรือผู้ได้รับการดัดเลือกแล้ว 
โดยไม,ได้ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติ ส่งผลให้หน่วยงานของรัฐทำหนังสือ

/ฃอ ...



ขออนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงๆ  และหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติดังกล่าวเป็นจำนวนมาก 
คณะกรรมการวินิจฉัย จึงได้มีหนังสือ ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๓๓๒ ลงวันท่ี ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ 
อนุมัติผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ สำหรับการดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ดำเนินการต้ังแต่วันท่ี 
๒๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงวันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ น้ัน

คณะกรรมการวินิจฉัยนิญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
โดยได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่า 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐมีความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตามเง่ือนไขท่ีกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำหนดไว้ จึงอาศัยอำนาจ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหน่ึง (๖) 
ประกอบมาตรา ๒๙ วรรคหน่ึง (๔) และ (๗) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ และกำหนดแนวทาง 
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ดังน้ี

๑. ยกเว้นการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในกรณีดังต่อไปน้ี 
๑.๑ ข้อ ๗ (๒) (ก) ๑) ๒)
๑.๒ ข้อ ๗ วรรคสอง
๑.๓ ข้อ ๒๗/๓ (๒) (ข) และวรรคสอง
๑.๔ ขอ ๒๗/๓(๓)
๑.๕ ข้อ ๒๗/๓ วรรคสอง

๒. ยกเลิกหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปีญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๙ ลงวันท่ี ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ โดยให้ปฏิบัติตามคู่มีอการปฏิบัติ 
ตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ 
รายละเอียดปรากฏตามส่ิงท่ีส่งมาด้วย

๓. หนังสือเวียนฉบับน๋ีให้มีผลใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้เผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญขวน 
หรือหนังสือเชิญขวน ต้ังแต่วันท่ี ๑ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถิอ

(นายประภาศ คงเอียด)
อธิบดีกรมบัญฃีกลาง

ปฏิบัติราขการแทนปลัดกระทรวงการคลัง 
ประธานกรรมการวินิจฉัย

กองการพัสดุภาครัฐ 
ฝ่ายเลขานุการ
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๔๕๕๓ 
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๘๕ -  ๖



คูมอ

การปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ 
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ 

ท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓

แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจรัยปัญหาการซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) ๐๔๐๕:.๒/ว ๘๔๔ 

ลงวันท่ี ๓๑ สิงหาคม ๒๔๖๔



สารบญ

เร่ือง หน้า
เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุ ๑
และวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒<£๖๓
การเตรียมการ ๒
การดำเนินการ ๒

การจัดซ้ือ ๒
- การจัดทำร่างขอบเขตของงาน ๒ 

หรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษ๓ะเฉพาะของพัสดุ
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๓
- การจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก ๓
- การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๔

การจัดจ้างก่อสร้าง ๖
- การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ๖
- การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ๗
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๗
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ๗
- การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๘

การจัดจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง ๙
- การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเง่ือนไข ๙ 

และคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
- การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ๑๐
- การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก ๑๐
- การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ๑๑

การกำหนดเง่ือนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ ๑๒
การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง ๑๒
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ๑๓
กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคเงหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกิน <£๐๐,๐๐๐ บาท ๑๔
การให้สัตยาบัน ๑๔

แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔) ๑๔
แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเป็นมิตรสับสิงแวดล้อม ๑๔
ภาคผนวก ๑ 
ภาคผนวก ๒ 
ภาคผนวก ๓
ภาคผนวก ๔



๑. เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เจตนารมณ์ของการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามกฎกระทรวงฯ มี ๒ กรณี ไต้แก,
๑.๑ ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการ 
ท่ีมีรายซ่ือตามท่ีสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้'ข้ึน'บัญชีไว้ โดยให้ไข้เงินงบประมาณ 
จัดซ้ือจัดจ้างพัสดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญชีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ซ่ีงการส่งเสริมหรือสนับสนุนแบ่งออกเป็น ๒ ลักษณะ ได้แก่

๑.๑.๑ การส่งเสริมหรือสนับสนุนผู้ประกอบการ SMEs ในเซิงพ้ืนท่ี โดยพิจารณา ดังน้ี
๑.๑.๑.๑ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างซ่ึงเป็นหน่วยท่ีไต้รับงบประมาณและเป็นผู้ใข้พัสดุน้ันเอง 

ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนท่ีของหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณน้ัน
๑.๑.๑.๒ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ และเม่ือได้พัสดุแล้ว 

หน่วยจัดซ้ือจัดจ้างจะต้องจัดสรรพัสดุไปให้ผู้ใข้พัสดุซ่ึงอยู่ต่างพ้ืนท่ี ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีของหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๓ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างไม่ใช่หน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ เป็นเพียงผู้ดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างแทนหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณแห่งอ่ืน โดยเม่ือจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว หน่วยจัดซ้ือจัดจ้าง 
ต้องจัดสรรพัสดุไปให้กับหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณน้ัน  ๆให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs ในพ้ืนท่ี 
ของหน่วยท่ีได้รับจัดสรรงบประมาณ

๑.๑.๑.๔ กรณีท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างเป็นหน่วยท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ แต่ต้องจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุเพ่ือไปใช้ในพ้ืนท่ีอ่ืนซ่ึงไม่ใช่ท่ีต้ังท่ีหน่วยจัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ ให้พิจารณาผู้ประกอบการ SMEs 
ในพ้ืนท่ีท่ีจะไปใช้พัสดุน้ัน

๑.๑.๒ การให้แต้มต่อด้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้พิจารณากรณีการเสนอราคาสูงกว่า 
ราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

๑.๒ ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีผสิตภายในประเทศ
เป็นการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ใช้สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศ และการให้แต้มต่อแก'ผู้ประกอบการไทย 

ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ประกอบการต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ โดยกำหนดงานออกเป็น 
๓ ประเภท ดังน้ี

๑.๒.๑ กรณีการจัดซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
๑.๒.๒ กรณีการจัดจ้างงานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการ 

งานก่อสร้างว่า ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง 
โดยใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 
ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าท่ีใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้าแล้ว 
ยังไม,ครบร้อยละของมูลค่าท่ีกำหนดให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ 
ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศประเภทอ่ืนเพ่ือให้ครบร้อยละ ๖๐

๑.๒.๓ กรณีงานจ้างท่ีมิใช่งาบจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดในขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พัสดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม,น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ ของพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้าง”

หลักการดังกล่าวข้างต้น'ใช้'บังคับสำหรับการจัดซ้ือ การจัดจ้างก่อสร้าง การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 
และการเช่าลังหาริมทรัพย์ แต่ไมใช้กับการจ้างท่ีปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

/๒. ...
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la. บีญหาการสมยอมกันในการเสนอราคา
เน่ืองจากได้รับเร่ืองร้องเรียนว่า กรณีท่ีกฎกระทรวงฯ กำหนดหลักเกณฑ์ว่า หากมีผู้ประกอบการ SMEs 

ท่ีฃ้ึนทะเบียนสินค้าหรืองานบริการตรงกับท่ีหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ผู้จัดซ้ือจัดจ้างต้ังอยู่ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้จัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้ังอยู่ก่อน โดยในงานจ้างก่อสร้าง จังหวัดท่ีไม่มีผู้ประกอบการ SMEs แต่ต่อมาได้มีการรวมตัวกันของผู้ประกอบการ 
ไปดำเนินการข้ึนทะเบียนเบ็เนผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้เกิดสิทธิภายในกลุ่มของตนเองในการเฃิญ 
เข้ามาย่ืนข้อเสนอก่อน จึงเป็นการสมยอมกันเพ่ือให้เกิดสิทธ๋ึดังกล่าว ก่อให้เกิดการแข่งขันท่ีไม่เป็นธรรม 
ตังบ้ัน เพ่ือเป็นการแก้ไขบีญหาดังกล่าวจึงแก้ไขโดยให้เปล่ียนจากเดิม “ให้เฃิญผู้ประกอบการ SMEs 
เข้ามาเสนอราคาโดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๓ ราย” เป็น “ให้เขิญผู้ประกอบการ SMEs เข้ามาเสนอราคา 
โดยวิธีคัดเลือกไม่น้อยกว่า ๖ ราย”
๓ .  การเตรียมการ

การคำนวณงบประมาณร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญฃีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs ให้หน่วยงานของรัฐคำนวณจากงบประมาณของรายการท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณ 
สำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง ณ วันท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณทุกคร้ัง โดยให้หน่วยงานของรัฐนำรายการพัสดุ 
ท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างไปตรวจสอบท่ี WWW.thaismegp.com ว่ารายการพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างตังกล่าวตรงกับ 
รายการสินค้าหรือบริการท่ี สสว. ได้ข้ึนทะเบียนไว้หรือไม่ และรายการพัสดุท่ีตรงกับการข้ึนทะเบียนบ้ัน 
มีจำนวนก่ีรายการ เป็นมูลค่าเท่าใด เพ่ือนำข้อมูลตังกล่าวไปจัดทำแผนการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs 
และนำข้อมูลไปกำหนดไว้ในตารางภาคผนวก ๑ ท่ีแนบท้ายต่อไป 

ตัวอย่างการคำนวณ
รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างในปีงบประมาณบ้ันมีบ้ังหมดจำนวน ๑๐๐ รายการ งบประมาณ 

รวม ๕๐๐ ล้านบาท เม่ือหน่วยงานของรัฐคำเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏว่า มีรายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๕ รายการ 
งบประมาณท่ีต้องใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๕ รายการตังกล่าว เป็นเงิน ๑๐ ล้านบาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือ 
จัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ ๑๐ ล้านบาท หน่วยงานของรัฐ 
ต้องจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๓ ล้านบาท

ซ่ึงพัสดุ ๕ รายการท่ีอยู่ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ SMEs ดังกล่าวบ้ัน หน่วยงานของรัฐสามารถ 
เลือกซ้ือหรือจ้างรายการใดรายการหน่ึง หรือหลายรายการ โดยต้องไม่น้อยกว่ามูลค่า ๓ ล้านบาท ก็ได้
๔. การดำเนินการ 

๔.๑ การจัดซ้ือ
๔.๑.® การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

๔.๑.๑.๑ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

๔.๑.๑.๒ กรณีท่ีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ 
หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 
โดยไม่ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ กรณีบ้ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาบของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน
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๔.๑.๑.๓ ในกรณีท่ีพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีมีผลิตภายในประเทศ 
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเช้าย่ืนข้อเสนอจำนวนน้อยราย หรือมีความจำเป็น 
จะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศหรือนำเช้าพัสดุจากต่างประเทศให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา โดยจะเสนอ 
ไปพร้อมกับข้ันตอนขอความเห็นขอบรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ไต้ ในกรณีดังน้ี

(๑) เป็นการจัดหาอะไหล่ท่ีมีความจำเป็นจะต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะ 
และจำเป็นต้องนำเข้าจากต่างประเทศ

(๒) กรณีมีความจำเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตหรือนำเช้าจากต่างประเทศ 
ซ่ึงเป็นการจัดหาคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๒ ล้านบาท หรือราคาพัสดุท่ีนำเช้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วย 
ไม,เกิน ๒ ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (๑) และ (๒)ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงข้ันเพ่ืออนุมัติ 
กรณีตามวรรคหน่ึง (๒) หากพิจารณาแล้วสามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า 

ราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท กรณีน้ีแม้วงเงินรวมท้ังสัญญาจะเกิน ๒ ล้านบาท ล้าเช้ากรณีใดกรณีหน่ึง 
ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพิจารณาราคาต่อหน่วยได้ ก็ให้พิจารณาจาก 
มูลค่าของสัญญา ล้าไม่เกิน ๒ ล้านบาท ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

๔.®.๒ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs
เม่ือดำเนินการกำหนดรายละเอียดตามข้อ ๔.๑.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียด 

คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า พัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการจัดซ้ือน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนสินค้าไว้ตรงตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ 
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ โดยการค้นหารายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้ดูว่ารายละเอียดคุณลักษณะ 
เฉพาะของพัสดุ (Spec) ท่ีผู้ประกอบการ SMEs ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับ สสว. น้ันตรงกับความต้องการ 
ของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๑.๒.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ กรณีน้ีก็ไม่ต้องจัดซ้ือพัสดุดังกล่าวกับผู้ประกอบการ SMEs 

๔.๑.๒.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีสินค้าท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุตรงกับ 
ความต้องการของหน่วยงานของรัฐท่ีต้องการจัดซ้ือ ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาข้ึนทะเบียนไว้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีสินค้าดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs นำสินค้ามาข้ึนทะเบียนไว้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติการจัดซ้ือ 
จัดว้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 

๔.๑.๓ การจัดซ้ือโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๒ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเฃิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงานไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย โดยให้ดำเนินการดังน้ี 
๔.๑.๓.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ 

มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่ 
หรืออยู่ในพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา
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ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 

เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วพบว่า จังหวัด ก. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. จำนวน ๘ ราย 
ให้เชิญขวนผู้ประกอบการ SMEs จำนวน ๘ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา โดยใช้วิธีคัดเลือก โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐต้ังอยู่ในจังหวัด ก. มีความประสงค์จะจัดซ้ือโต๊ะสำนักงาน 
เม่ือตรวจสอบรายซ่ือแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. หรือมีแต่ไม,ถึง 
๖ ราย ให้ดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๒ ต่อไป

๔.๑.๓.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดทีห่น่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดทีพ้ื่นท่ีทีจ่ะใช้พัสดุ 
ไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ 
ของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดซ้ือน้ันมีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัด 
ในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดซ้ือ 
จากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ มีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดซ้ือเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ืออยู่ในจังหวัด 
ท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุ ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่หรือจังหวัด 
ท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดซ้ือต้ังอยู่ 
หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะใช้พัสดุไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

ตัวอย่าง
(๑) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซ้ือโต๊ะ 

สำนักงาน เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๑.๓.๑ พบว่า จังหวัด ก. มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ในจังหวัด ก. 
จำนวน ๔ ราย ให้เชิญขวนผู้ประกอบการจาก ๔ รายดังกล่าวเช้ามาเสนอราคา และให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs 
จากจังหวัดอ่ืน  ๆ เช้ามาเสนอราคา โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย

(๒) หน่วยงานของรัฐท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ต้ังอยู่ในจังหวัด ก. จะจัดซ้ือโต๊ะ 
สำนักงาน เม่ือดำเนินการตรวจสอบรายซ่ือแล้วแล้วพบว่า จังหวัด ก. ไม,มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ท่ีอยู่ใน 
จังหวัด ก. ให้เชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs จากจังหวัดอ่ืน  ๆ เช้ามาเสนอราคาด้วย โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย 

๔.๑.๓.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๑.๓.๑ และข้อ ๔๑.๓.๒ ให้หน่วยจัดซ้ือดำเนินการจัดซ้ือ 
ตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญัติๆ  หากหน่วยจัดซ้ือ ดำเนินการจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ขนะ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็น 
ผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซ้ือจาก 
ผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคา 
ต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย

ตัวอย่าง
การเสนอราคาคร้ังน้ีมีผู้เสนอราคา ๕ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส,วนจำกัด B. โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผู้เสนอราคา 
แต่ละรายเสนอราคาดังน้ี
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บริษัท ก. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ข. ๕1๒๐๐,๐๐๐ บาท 
บริษัท ค. ๕,๒๕๐,๐๐๐ บาท 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๕,๓๐๐,๐๐๐ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๕,๔๐๐,๐๐๐ บาท

พิจารณาได้ว่าในการเสนอราคาคร้ังน้ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ 
SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน ในการเสนอราคา 
คร้ังน้ี จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๓

๔.๑.๓.๔ ให้หน่วยงานของรัฐรายงานผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยัง สสว. 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันส้ินปีงบประมาณ (ตามภาคผนวก ๑)

ลำหรับหน่วยงานของรัฐท่ีมีหน่วยงานย่อย ให้รายงานไปท่ีหน่วยงานต้นสังกัด 
และให้หน่วยงานด้นสังกัดรายงานในภาพรวมท้ังหน่วยงานของรัฐไปยัง สสว.

ตัวอย่าง
กรม ข. มีหน่วยงานในสังกัดท่ีต้ังอยู่ในต่างจังหวัด ให้หน่วยงานในสังกัดสรุป 

ผลการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ไปยังส่วนกลาง เพ่ือให้กรม ข. จัดทำรายงานการจัดซ้ือจัดจ้าง 
กับผู้ประกอบการ SMEs ในภาพรวมของกรม ข. ไปยัง สสว.

๔.๑ . ๔ การจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๑.๔.๑ ให้หน่วยงานของรัฐนำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามข้อ ๔.๑.๑.๑ 

ไปตรวจสอบท่ี vwvw.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ว่าพัสดุดังกล่าวมีผู้ประกอบการ 
มาข้ึนทะเบียนว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศหรือไม่ หากกรณีปรากฏดังน้ี

(๑) มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ ท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) ไม่มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิต 
ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้กำหนดในรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ เว้นแต่เป็นกรณีตามข้อ ๔.๑.๑.๒ หรือกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการ 
ตามข้อ ๔.๑.๑.๓ แล้ว

๔.๑.๔.๒ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังน้ี 
(๑) ให้หน่วยงานของรัฐตรวจรายซ่ือผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมาย 

สินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) ได้ท่ี www.mitfti.or.th ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
หากปรากฏว่า มีผู้ประกอบการท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) ต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือๆ  ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ 
สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made in Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย”

(๒) กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ สำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

/ลำ,หรับ ...

http://www.mitfti.or.th


- ๖ -

สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไฃท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนสำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนๆ  ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 
ก็จะไม่ไต้รับสิทธิการไต้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนฯ ไม'ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

(๓) กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ กรณีใข้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา
ดัดเลือกผู้ขนะดังน้ี

(๓.๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ีงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
ท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับ 
ผู้ย่ืบข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๓.๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการ 
พิจารณา “๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใข่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือ 
นิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดา 
ท่ีมิไต้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไต้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๑.๔.๒ (๒) (๓) (๓.๑) และ (๓.๒) มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย 
๔.๒ การจัดจ้างก่อสร้าง

๔.๒.๑ การจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
๔.๒.๑.๑ หน่วยงานชองรัฐต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง 

และกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โดยต้องใชไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใฃในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาการใช้เหล็กในงานก่อสร้างก่อน โดยหน่วยงานชองรัฐ 
ต้องกำหนดรายละเอียดในแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ให้คู่สัญญาต้องใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา

๔.๒.๑.๒ กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐไต้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการ 
ก่อสร้างแล้ว ทราบว่าพัสดุท่ีจะใซในโครงการก่อสร้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานชองรัฐจะไมใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็น ดังน้ี

(๑) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขออนุมีตก่อน

/ (๒)...
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(๒) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเพ่ือขออนุมัติก่อน

๔.๒.๑.๓ กรณีดังต่อไปน้ีใม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไป 
หน่ึงช้ันขออนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดแบบรูปรายการงานก่อสร้างได้ตามความต้องการ

(๑) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุ 
ท่ีนำเข้าจากประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิต 
ภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้จัดทำใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชี 
รายการก่อสร้างแล้ว ทราบว่าโครงการก่อสร้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ัน 
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุ 
ท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา

๔.๒.๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ เข่น กำหนดมูลค่า 

ของผลงาน กำหนดเง่ือนไขเก่ียวกับการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นต้น
๔.๒.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs

เม่ือดำเนินการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามข้อ ๔.๒.๒ แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐน่างานก่อสร้างท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า 
งานจ้างก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนงานก่อสร้างไว้ 
ตรงตามคุณสมบัติและเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๒.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานก่อสร้างท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง กรณีน้ีก็ไม'ต้องจัดจ้างก่อสร้างกับผู้ปร ะกอบการ SMEs

๔.๒.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่ามีงานก่อสร้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้างก่อสร้าง ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ 
และมีต้ังแต่ ๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีงานก่อสร้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ 
แต่มีน้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญัติฯ 

๔.๒.๔ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๒.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเขิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เง่ือนไขและคุณสมบัติในการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๒.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างมีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้าง 
จากผู้ประกอบการ SMEs ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
โดยเซิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการ

/พัสดุ ...
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พัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดจ้างก่อสร้างน้ันมีรายซ่ือผู้ประกอบการ 
SMEs หรือไม่ หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs 
ไม,น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างก่อสร้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีราย'ซ่ือน้ัน โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย 
เข้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ 
ก่อสร้างมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้างเชิญขวนผู้ประกอบการ SMEs 
ท่ีมีรายซ่ืออยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้าง 
ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างก่อน 
แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างก่อสร้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการก่อสร้างไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ืออยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆ
โดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๒.๔.๓ หากกรณีไม,เป็นไปตามข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างก่อสร้าง 
ดำเนินการจัดจ้างก่อสร้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราขบัญญัติฯ หากหน่วยจัดจ้างก่อสร้างดำเนินการ 
จัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ฃนะ หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด 
ของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดซ้ือจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคา 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

๔.๒.๕ การจัดจ้างก่อสร้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๒.๕.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๑.๙ แผนการใช้ 

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังน้ีโดยให้แนบตารางภาคผนวก ๒ 
และภาคผนวก ๓ ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

อน่ึง กรณีท่ีงานก่อสร้างน้ันไม่มีการใช้เหล็กเป็นส่วนประกอบ จะไม่กำหนดให้ย่ืน 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศก็ได้

๔.๒.๕.๒ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ๆ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ 
ลำเนาใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ถ้ามี)”

อน่ึง ลำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไขท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก,ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม,เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนลำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนๆ  
ไม่ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๒.๕.๓ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ท่ีเป็นผู้ชนะการเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิต 
ภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงาบของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๒.๕.๔ กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้าง  ๆ กรณีใช้เกณฑ์ราคา 
ในการพิจารณาดัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

/ (๑) ...
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(๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอที,เป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมิใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคล 
ท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ 
ถือลัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐ 
จัดซ้ือหรือจัดจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะไค้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ ข้อ ๔.๒.๔.๒ ข้อ ๔.๒.๔.๓ และข้อ ๔.๒.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีดัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๒.๔.๑ และข้อ ๔.๒.๔.๓ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างก่อสร้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท 

๔.๓ การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
๔.๓.๑ การจัดทำร่างขอบเขตของงานและการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

๔.๓.๑.๑ หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดร่างขอบเขตของงานและกำหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พัสดุ 
ประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้ในงานจ้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใข้ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ 
ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท่ีท้ังหมดตามสัญญา

๔.๓.๑.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ันแล้ว 
ทราบว่างานน้ันเป็นพัสดุท่ีไม่มีผลิตภายในประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดรายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม,ต้องกำหนดว่าเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
กรณีน้ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน

๔.๓.๑.๓ กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ันแล้ว 
ทราบว่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ ๖๐ หากกรณีเป็นดังน้ี

(๑) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน ๒ ล้านบาท 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออบุน้ติก่อน

(๒) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีนำเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง 
เกิน ๒ ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน

๔.๓.๑.๔ กรณีดังต่อไปน้ีหน่วยงานของรัฐไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันอนุมัติแต่อย่างใด โดยหน่วยงานของรัฐสามารถกำหนดขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุได้ตามความต้องการ

/ (๑) ...
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(๑) กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐทราบต้ังแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเข้า 
จากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา

(๒) กรณีเม่ือหน่วยงานของรัฐได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะนำมาใช้ในงานจ้างน้ัน 
แล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีนำเช้าจากต่างประเทศและพัสดุดังกล่าวน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงทำให้ 
อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างทังหมดตามสัญญา 

๔.๓ .๒ การกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ
หน่วยงานของรัฐต้องกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน 

และความต้องการของหน่วยงานของรัฐ เข่น กำหนดมูลค่าของผลงาน เนินต้น
๔.๓.๓ การตรวจสอบรายการสินค้าหรืองานบริการและรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs

เม่ือดำเนินการกำหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอตามข้อ ๔.๓.๒ แล้ว 
ให้หน่วยงานของรัฐนำงานท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันไปตรวจสอบท่ี www.thaismegp.com ว่า งานจ้าง 
ท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการจัดจ้างน้ันมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนงานท่ีรับจ้างไว้ตรงตามคุณสมบัติ 
และเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดไว้หรือไม่ จากน้ันให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๓.๓.๑ หากตรวจสอบแล้วไม่พบว่ามีงานจ้างท่ีตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง กรณีน้ีก็ไม่ต้องจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

๔.๓.๓.๒ หากตรวจสอบแล้วพบว่า ม ีงานจ้างตรงกับความต้องการของหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีต้องการจัดจ้าง ให้ดำเนินการดังน้ี

(๑) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ และมีต้ังแต่ 
๖ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกับผู้ประกอบการ SMEs ก่อน

(๒) กรณีท่ีงานจ้างดังกล่าวมีผู้ประกอบการ SMEs มาข้ึนทะเบียนไว้ แต่มีน้อยก'ว่า 
๖ ราย ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญ้ตฯ 

๔.๓ .๔ การจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก
เม่ือดำเนินการตามข้อ ๔.๓.๓ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเขิญซวน พร้อมท้ัง 

ส่งขอบเขตของงาน เง่ือนไขและคุณสมบัติในการย่ืนข้อเสนอไปให้ผู้ประกอบการ SMEs ด้วย 
โดยให้ดำเนินการดังน้ี

๔.๓.๔.๑ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs และมีไม่น้อยกว่า ๖ ราย ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อน โดยเชิญไม'น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา 

๔.๓.๔.๒ หากกรณีปรากฏว่า ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ี 
ท่ีจะไปดำเนินการไม,มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือมีแต่น้อยกว่า ๖ ราย ให้ตรวจสอบบัญชีรายการพัสดุ 
และบัญชีรายข่ือของ สสว. ทุกจังหวัดว่า พัสดุท่ีประสงค์จะจัดจ้างน้ันมีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs หรือไม่ 
หากทุกจังหวัดในบัญชีรายการพัสดุและบัญชีรายข่ือของ สสว. มีรายข่ือผู้ประกอบการ SMEs ไม่น้อยกว่า ๖ ราย 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือน้ัน โดยเชิญไม,น้อยกว่า ๖ ราย เช้ามาเสนอราคา

หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ 
มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs น้อยกว่า ๖ ราย ให้หน่วยจัดจ้างเชิญซวนผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายข่ือ 
อยู่ในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการ ให้เชิญในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างต้ังอยู่หรือ

/จังหวัด ...

http://www.thaismegp.com
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จังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการก่อน แล้วจึงพิจารณาจังหวัดอ่ืน  ๆ ต่อไป แต่หากในจังหวัดท่ีหน่วยจัดจ้างตังอยู่ 
หรือจังหวัดท่ีพ้ืนท่ีท่ีจะไปดำเนินการไม่มีรายซ่ือผู้ประกอบการ SMEs ให้เชิญผู้ประกอบการ SMEs ท่ีมีรายซ่ือ 
อยู่ในจังหวัดอ่ืน  ๆโดยเชิญไม่น้อยกว่า ๖ ราย เข้ามาเสนอราคา

๔.๓.๔.๓ หากกรณีไม่เป็นไปตามข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๒ ให้หน่วยจัดจ้างดำเนินการ 
จัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติๆ  หากหน่วยงานชองรัฐดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e -  bidding) และใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
หากผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดชองผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ 
ให้จัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs 
ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม,เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย 

๔.๓.๔ การจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
๔.๓.๔.๑ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาจ้างๆ  ตังน้ี “ข้อ ๑.๗ แผนการใช้ 

พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ” ท้ังน้ีโดยให้แนบตารางภาคผนวก๒ไปด้วย เว้นแต่กรณีท่ีระยะเวลาดำเนินการ 
ตามสัญญาไม่เกิน ๖๐ วัน

๔.๓.๔.๒ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ ส่วนท่ี ๒ ดังน้ี “ข้อ ๓.๒ ลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจชนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) (ล้ามี)”

อน่ึง สำหรับการพิจารณาผลกรณีการกำหนดเง่ือนไฃท่ีให้ผู้ย่ืนข้อเสนอย่ืนลำเนา 
ใบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำมาตรวจสอบ 
คุณสมบัติในการให้แต้มต่อแก่ผู้ประกอบการ SMEs กรณีเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละ ๑๐ หากผู้ประกอบการ SMEs ไม่ย่ืนลำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ ผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน ก็จะไม่ได้ 
รับสิทธิการได้แต้มต่อในการเสนอราคาดังกล่าว ดังน้ัน กรณีท่ีผู้ประกอบการ SMEs ไม,ย่ืนสำเนาใบข้ึนทะเบียนฯ 
ไม่ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันเป็นผู้ไม่ผ่านคุณสมบัติแต่อย่างใด

๔.๓.๔.๓ เพ่ิมเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ “ข้อ ๔.๙ ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ชนะ 
การเสนอราคาต้องจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยย่ืนให้หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน 
นับถัดจากวันลงนามในสัญญา”

๔.๓.๔.๔ กำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีใช้เกณฑ์ราคาในการพิจารณา 
ดัดเลือกผู้ชนะดังน้ี

(๑) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๘ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนท่ีไม่เกิน 
ร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ตังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืนไม่เกินร้อยละ ๑๐ ท่ีจะเรียก 
มาทำสัญญาไม,เกิน ๓ ราย

ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมด้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs”

(๒) ให้กำหนดเง่ือนไขการพิจารณาในข้อ ๖ หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาว่า 
“๖.๙ หากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงมีใซ่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึน 
ตามกฎหมายไทยเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือหรือจัดจ้าง 
จากผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญฃาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทยดังกล่าว
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ผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นกิจการร่วมค้าท่ีจะได้สิทธิตามวรรคหน่ึง ผู้เข้าร่วมค้าทุกราย 
จะต้องเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย”

อน่ึง (๑) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๓.๔.๑ ข้อ ๔.๓.๔.๒ ข้อ ๔.๓.๔.๓ และข้อ ๔.๓.๔.๔ (๑) และ (๒) 
มาใช้กับวิธีคัดเลือกด้วย

(๒) ให้นำเง่ือนไขข้อ ๔.๓.๔.๑ และข้อ ๔.๓.๔.๓ มาใช้กับวิธีเฉพาะเจาะจงด้วย 
เว้นแต่กรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท

๔.๔ การกำหนดเง่ือนไขเอกสารประกวดราคากรณีการให้แต้มต่อ
๔.๔.๑ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาข้ึอฯ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 

เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด 
ของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน'ท่ีไม'เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าวน้ัน 
หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเง่ือนไขดังกล่าวไวในเอกสารประกวดราคาและหนังสือเชิญขวนทุกคร้ัง 
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะได้ดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญขีรายฃ่ือผู้ประกอบวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)

๔.๔.๒ การกำหนดเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาซ้ือฯ เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างฯ 
เอกสารประกวดราคาจ้างฯ กรณีการให้ผู้ย่ืนข้อเสนอซ่ึงเป็นผู้ประกอบการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาท่ีถือสัญชาติไทย 
หรือนิติบุคคลท่ีจัดต้ังข้ึนตามกฎหมายไทย หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดเง่ือนไขดังกล่าวไวิในเอกสาร 
ประกวดราคาและหนังสือเชิญขวนทุกคร้ัง

๔.๔ การต่อรองราคากรณีผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาเกินวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้าง
กรณีผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 

ท่ีไม่เกินร้อยละ ๑๐ แต่สูงกว่าวงเงินท่ีจะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง ให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๔๗ ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐยังต้องน่าหลักการ 
การให้แต้มต่อต้านราคากับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐมีงบประมาณในการจัดซ้ือจัดจ้าง ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท การเสนอราคาคร้ังน้ี 

มีผู้เสนอราคา ๔ ราย ได้แก่ บริษัท ก. บริษัท ข. บริษัท ค. ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. 
โดยห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้ประกอบการ SMEs และบริษัท ก. บริษัท ข. 
และบริษัท ค. เป็นผู้ประกอบการท่ัวไป ซ่ึงผู้เสนอราคาแต่ละรายเสนอราคาดังน้ี 

บริษัท ก. ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ข. ๔,๒๐๐,๐๐๐ บาท
บริษัท ค. ๔,๒๔๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. ๔,๓๐๐,๐๐๐ บาท
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ๔,๔๐๐,๐๐๐ บาท
พิจารณาไต้ว่า ในการเสนอราคาคร้ังน้ี ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. และห้างหุ้นส่วนจำกัด B. ซ่ึงเป็น 

ผู้ประกอบการ SMEs ได้เสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ดังน้ัน 
ในการเสนอราคาคร้ังน้ี จึงพิจารณาให้ห้างหุ้นส่วนจำกัด A. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๑ 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด B. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๒ และบริษัท ก. เป็นผู้เสนอราคารายต่ําสุดลำดับท่ี ๓ 
แต่เน่ืองจากผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงเป็นผู้ชนะลำดับท่ี ๑ เสนอราคาเกินวงเงินท่ีจะซ้ือ 
หรือจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังน้ี

/ (๑) ...
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(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ประกอบการ SMEs ให้ต่ําท่ีสุดเท่าท่ีจะทำได้ หากยอมลดราคาและราคา 
ท่ีเสนอใหม่ไม,สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม'เกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs รายน้ัน 

(๒) ล้าดำเนินการตาม (๑) แล้วไม,ได้ผล ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคาทุกราย เพ่ือมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน 
ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคาให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม 
หากผู้ท่ีเสนอราคาต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า 
แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ล้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม 
ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ัน

ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐยังต้องนำหลักการการให้แต้มต่อในการเสนอราคาสูงกว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ท่ีเสนอราคาต่ําสุดแต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ กับผู้ประกอบการ SMEs มาดำเนินการด้วย

(๓) ล้าดำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการซ้ือหรือจ้าง และดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติา 

๔.๖ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๑ การจัดทำแผนการใข้พัสดุไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ และการใช้เหล็กไม,น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ 

ท่ีผลิตภายในประเทศ สำหรับการจัดจ้างก่อสร้างและการจ้างท่ีมิใฃ่งานก่อสร้าง 
๔.๖.๑.๑ งานจ้างก่อสร้าง

(๑) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม,น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้ 
หน่วยงานของรัฐภายใน ๖๐ วัน นับสัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

(๒) หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของปริมาณเหล็กท่ีต้องใช้ท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๓) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

๔.๖.๑.๒ งานจ้างท่ีมิใข่งานก่อสร้าง
หน่วยงานของรัฐจะต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐ ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา (ภาคผนวก ๒) โดยส่งให้หน่วยงานของรัฐ 
ภายใน ๖๐ วัน นับสัดจากวันท่ีได้ลงนามสัญญา

กรณีท่ีงานจ้างก่อสร้างและงานจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง ท่ีมีสัญญาอายุไม,เกิน ๖๐ วัน 
หรือกรณีท่ีวงเงินการจัดจ้างไม,เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท หน่วยงานของรัฐไม,ต้องให้คู่สัญญาจัดทำแผนการใช้พัสดุ 
ท่ีผลิตภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ

หากมูลค่าหรือปริมาณของพัสดุไม'สามารถดำเนินการตามข้อ ๔.๖.๑.๑ และข้อ ๔.๖.๑.๒ 
สามารถแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ ได้โดยไม,ต้องดำเนินการในรูปแบบการแก้ไขสัญญา เป็นเพียงการดำเนินการ 
ระหว่างคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกับคู่สัญญาก็ได้ ท้ังน้ี เม่ือคู่สัญญามีความประสงค์จะแก้ไขเปล่ียนแปลงแผนฯ 
เม่ือดำเนินการเรียบร้อยแล้ว ให้คู่สัญญาส่งแผนฯ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก่อนการส่งมอบงาบในแต่ละงวด 

๔.๖.๒ การตรวจรับพัสดุ
๔.๖.๒.๑ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจสอบว่าพัสดุท่ีส่งมอน เป็นพัสดุท่ีผลิต 

ภายในประเทศตามเง่ือนไขท่ีกำหนดไว้ในสัญญา

/ ๔.๖.๒.๒ ...
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๔.๖.๒.๒ การตรวจสอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ สามารถดำเนินการดังน้ี
(๑) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศท่ีได้รับการรับรองจากสภาอุตสาหกรรม 

แห่งประเทศไทย ให้ตรวจสอบรายการพัสดุท่ีได้รับการรับรองและออกเคร่ืองหมายสินค้าท่ีผลิตภายในประเทศไทย 
(Made in Thailand) จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

(๒) กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่ใช่รายการพัสดุตาม (๑) ให้ตรวจสอบจากข้อมูลท่ีปรากฏ 
บนฉลากของสินค้าท่ีติดบนบรรจุภัณฑ์ของสินค้า

๔.๖.๓ การแก้ไขสัญญา
หากลงนามในสัญญาแล้วปรากฏในภายหลังว่า ไม่สามารถส่งมอบพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

ตามเง่ือนไขหรืออัตราท่ีกำหนดไว้ในสัญญาไค้ให้พิจารณาแก้ไขสัญญาต่อไป ท้ังน้ีให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา 
แก้ไขสัญญาให้เป็นไปตามหลักการของมาตรา ๙๗ แห่งพระราชบัญญัติฯ

๔.๖.๔ การจัดทำรายงานผลการไข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศสำหรับงานจ้างก่อสร้างและงานจ้าง 
ท่ีมิ'ไข่งานก่อสร้าง

ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเป็นผู้จัดทำรายงานผลการไข้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
(ตามภาคผนวก ๔) เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือทราบพร้อมกับรายงานผลการตรวจรับงานงวดสุดท้าย 

๔.๗ กรณีการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ีงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานของรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างภับผู้ประกอบการรายใดรายหน่ึงโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ข) แห่งพระราชบัญญัติฯ แต่การดำเนินการยังต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ 
หมวด ๒ ข้อ ๖ (๖) และหมวด ๗/๑

อน่ึง กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ยังไม,ครบร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณ 
ตามแผน หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs เพ่ือให้ไค้อัตราครบร้อยละ ๓๐ 
ของงบประมาณตามแผน และหากดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs ครบร้อยละ ๓๐ ตามแผนแล้ว 
หน่วยงานของรัฐจะจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs อีกหรือไม่ก็ไค้

๔.๘ การให้สัตยาบัน
กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม,ดำเนินการขออนุญาตต,อผู้มีอำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ันหรือหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐสามารถให้ผู้มีอำนาจพิจารณาให้สัตยาบันสำหรับการดำเนินการ 
ท่ีไค้ดำเนินการไปก่อนแล้วน้ันในภายหลังไค้
๕. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) และ (๔)

๕.๑ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ยางพารา หน่วยงานของรัฐสามารถดำเนินการ 
จัดซ้ือจัดจ้างตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๒) ผลิตกัณฑ์ของร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกรท่ีกระทรวงเกษตร 
และสหกรณ์รับรอง โดยหน่วยงานของรัฐสามารถตรวจสอบรายข่ือร้านค้าสหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร 
กับกรมส่งเสริมสหกรณ์ โดยตรง ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างได้โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

๕.๒ กรณีท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตข้ึนเองหรือบริการขององค์กร 
หรือมูลนิธิเพ่ือคนพิการท่ีไค้รับการรับรองจากหน่วยงานของรัฐตามหมวด ๒ ข้อ ๖ (๔) โดยหน่วยงานของรัฐ 
สามารถตรวจสอบรายข่ือองค์กร มูลนิธิ หรือองค์การสงเคราะห์คนพิการ กับกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพ 
ชีวิตคนพิการ หรือสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพ่ือสังคม โดยตรง ท้ังน้ี หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างไค้ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

/อน่ึง ...
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อน่ึง การจัดซ้ือจัดจ้างตามข้อ ๕.๑ และข้อ ๕.๒ หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซือจัดจ้าง 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง จะใข้วิธีคัดเลือก หรือวิธีประกาศเชิญซวนท่ัวไปก็ได้
๖. แนวทางการดำเนินการตามกฎกระทรวงฯ ในหมวด ๗/๒ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตร

กับสิงแวดล้อม
๖.๑ หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 

กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน เนินพัสดุท่ีมีรายละเอียดหรือคุณสมบัติ 
ท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

ตัวอย่าง
หน่วยงานของรัฐต้องการจัดซ้ือกระดาษ A4 หากประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษท่ีมีคุณสมบัติเนินกระดาษ 

ท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ก็ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะได้ตามท่ีหน่วยงานของรัฐ 
ต้องการ แต่หากหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือกระดาษ A4 ท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะท่ัวไป ก็ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดตามท่ีหน่วยงานของรัฐต้องการ

๖.๒ เม่ือดำเนินการตามข้อ ๖.๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบรายข่ือพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม 
โดยตรวจสอบในฐานข้อมูลบัญซีรายข่ือสินค้าและบริการท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อมของกรมควบคุมมลพิษ 
ไต้ท่ี http://gp.pcd.go.th

๖.๓ เม่ือตรวจสอบรายข่ือแล้วปรากฏว,า พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจ้างดังกล,าวมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว 
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการโดยตรง หากพัสดุท่ีจะจัดซ้ือ 
จัดจ้างมีผู้ขายสินค้าหรือผู้ให้บริการต้ังแต่ ๒ รายข้ึนไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก

หากดำเนินการตรวจสอบรายซ่ือแล้วไม่ปรากฏรายข่ือผู้ประกอบการท่ีไต้รับการรับรองว่าเนินพัสดุ 
ท่ีมีเคร่ืองหมายรับรองว่าเนินพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ตามวิธีการท่ีกำหนดในพระราฃบัญญ้ติๆ

อน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีเนินมิตรกับส่ิงแวดล้อม ให้หน่วยงานของรัฐ 
กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะหรือร่างขอบเขตของงาน ให้เนินไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐ

http://gp.pcd.go.th


ภาคผนวก ๑

ตารางรายงานการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs
ซ่ือหน่วยงาน .................................................................
๑. รายการพัสดุท่ีตรงกับการข้ึนทะเบียนสินค้าหรือบริการของผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณท้ังหมดท่ีหน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้าง ............................... บาท
- คิดเปีนร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีหน่วยงานของรัฐจะต้องจัดซ้ือจัดจ้าง 

 บาท
๒. รายการพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs

ลำดับ รายการพัสดุ งบประมาณ

- งบประมาณท่ีหน่วยงานของรัฐสามารถจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบการ SMEs................................บาท
ฮฐป
□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 

หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ ร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณสำหรับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
จากพัสดุท่ีหน่วยงานของรัฐประสงค์จะจัดซ้ือจัดจ้างท่ีอยู่ในนัญขีรายการพัสดุและบัญชีรายซ่ือ 
ผู้ประกอบการ SMEs

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงฯ
บีญหาอุปสรรคท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการจัดซ้ือให้ครบร้อยละ ๓๐

ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ



ภาคผนวก ๒

ตารางการจัดทำแผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 
โครงการ ..........................................................

รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

ลำดับ รายการ หน่วย ปริมาณ ราคาต่อหน่วย 
(บาท)

เป็นเงิน 
(รวม)

พัสดุ
ในประเทศ

พัสดุ
ต่างประเทศ

๑
๒
๓

๕
รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐๐ ๗๐ ๓๐

ลงข่ือ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
)



ภาคผนวก ๓
ตารางการจัดทำแผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 

โครงการ .........................................................
รายการพัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีใช้ในโครงการ 
แผนการใช้เหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ 
ปริมาณเหล็กท้ังโครงการ XXX (ตัน)

ลำตับ รายการ หน่วย ปริมาณ เหล็ก
ในประเทศ

เหล็ก
ต่างประเทศ

๑ เหล็กเส้น ตัน
๒ เหล็กช้องอ ตัน
๓ เหล็กเส้นกรม ตัน
(S L .

๕

รวม XXX XXX XXX
อัตรา 

(ร้อยละ)
๑๐0 ๙๐ ๑๐

ลงซ่ือ................................ (คู่สัญญาฝ่ายผู้รับจ้าง)
( )



ภาคผนวก ๔

ตารางรายงานผลการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ
การใช้พัสดุท้ังโครงการ
รายการพัสดุท้ังโครงการ XXX รายการ
มูลค่าพัสดุท้ังโครงการ XXX บาท
มูลค่าการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ

รายการ หน่วย จำนวนเงิน อัตรา (ร้อยละ)
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (บาท) (บาท)
มูลค่าพัสดุท่ีผลิตจากต่างประเทศ (บาท) (บาท)

ปริมาผการใช้เหล็กท้ังโครงการ
ปริมาณการใช้เหล็กท้ังโครงการ XXX ตัน มูลค่าเหล็กท้ังโครงการ XXX บาท

รายการ หน่วย จำนวน อัตรา (ร้อยละ)
ปริมาณการใช้เหล็ก ตัน ตัน

□  เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
©. ร้อยละ ๖๐ พัสดุท่ัวไป (มูลค่า)
๒. ร้อยละ ๙๐ เหล็ก (ปริมาณ)

□  ไม่เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๖๓
เหตุผล/ความจำเป็นท่ีหน่วยงานของรัฐไม่สามารถดำเนินการไต้

ลงซ่ือ................................ (ประธานกรรมการตรวจรับพัสดุ)
( )



การจัดซือ



การจัดจ้างก่อสร้าง
จัดหำร่าง TOR



การจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง
จัดทำร่าง TOR
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๑๓ 

 

บรรณานุกรม 
๑. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๒. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๓. หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
๐๔๐๕.๒/ว.๑๑๖ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๒ 
๔. หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลงวันที่ ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๒  เรื่อง คู่มือแนวทาง 
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน
ของรัฐ 
๕. หนังสือที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว.๘๔๕ ลงวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้อนุมัติยกเว้นและก าหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุ
และวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๔๖๓  
๖. กฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. ๒๕๖๓ และ
ที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ 
๗. คู่มือการจัดซื้อวัตถุดิบเพ่ือใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพ่ือประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมา
ประกอบอาหาร (ปรุงส าเร็จ) โดยส านักงาน ปปช. ประจ าจังหวัดบึ งกาฬร่วมกับส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การประถมศึกษาจังหวัดบึงกาฬ ,๒๕๖๓. 
 
 
  






	คู่มือแนวทางการจัดหาอาหารให้แก่ผู้รับการสงเคราะห์ตามกลุ่มเป้าหมายของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
	ปกหน้า
	คำนำ
	สารบัญ
	ร่าง คู่มือแนวทางการจัดหาอาหารให้แก่ผู้รับ
	ภาคผนวก ๑
	๑.กลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชน
	๒.กลุ่มเป้าหมายสตรี
	๓.กลุ่มเป้าหมายผู้สูงอายุ
	๔.กลุ่มเป้าหมายคนพิการ
	๔.กลุ่มเป้าหมายผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์
	๖.กลุ่มเป้าหมายคนไร้ที่พึ่ง

	ภาคผนวก ๒ แนวทางการกำหนดราคากลาง
	๑. แนวทางการกำหนดคุณลักษณะรายการวัตถุดิบประกอบและราคากลาง
	๒. คุณลักษณะวัตถุดิบประกอบอาหาร พม.
	๓. ตัวอย่างการคิดคำนวณรายการอาหาร ตารางที่ ๑
	๓. ตัวอย่างการคิดคำนวณรายการอาหาร ตารางที่ ๒

	ภาคผนวก ๓ ตัวอย่างเอกสารด้านการเงิน
	ภาคผนวก ๔ กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง
	ปกหลัง




