ร่างขอบเขตของงานจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน(ปรุงสาเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา อาเภอเมือง จังหวัดยโสธร
1. ความเป็นมา
ตามพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ (ฉบั บ ที่ 3) พ.ศ. 2553 ในมาตราที่ 6 ที่ ก าหนดไว้ ว่ า
การจัดการศึกษาต้องเป็นไปเพื่อพัฒนาคนไทยให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ สติปัญญา ความรู้
และคุณธรรม มีจริยธรรมและมีวัฒนธรรมในการดารงชีวิต สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข โรงเรียน
เทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา ได้รับงบประมาณสาหรับอาหารกลางวันนักเรียน ตามประมาณรายจ่ายประจา
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา หมวดรายจ่ายอื่น
ประเภทค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ดังนั้นโรงเรียนได้ดาเนินการจัดบริการอาหาร
กลางวันให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1- 6 ทุกคนเพื่อให้ได้อาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการเพียงพอต่อ
ความต้องการของร่างกายและจัดส่งได้ตรงตามที่เวลากาหนด จึงได้จัดทาขอบเขตและรายละเอียดงานจ้างเหมา
ประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสาเร็จ) ฉบับนี้ขึ้นมา เพื่อจ้างเหมาบุคคลภายนอกมาดาเนินการอาหารกลางวัน
สาหรับนักเรียน เพื่อให้นักเรีย นได้รับประทานอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการอย่างครบถ้วน สะอาดและ
ปลอดภัยต่อสุขภาพ
2. วัตถุประสงค์
เพื่อจัดหาผู้รับจ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสาเร็จ) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 สาหรับ
นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา จานวน 1,197 คน จานวน 100 วัน (เว้นวันหยุดราชการ)
3. คุณสมบัติของผู้รับจ้าง
3.1 ผู้รับจ้างต้องเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างประกอบอาหารกลางวันนักเรียน
3.2 ผู้รับจ้างต้องมีประสบการณ์ในการประกอบอาหาร หรือประกอบอาชีพเกี่ยวกับการประกอบอาหาร
นักเรียน
3.3 ผู้รับจ้างต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น
ดั ง นี้ โรคเรื้ อ นในระยะติ ด ต่ อ หรื อ ระยะที่ ป รากฏอาการเป็ น ที่ รั ง เกี ย จแก่ สั ง คมวั ณ โรคในระยะอั น ตราย
โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ โรคพิษสุราเรื้องรัง โดยต้องมี
ใบรับรองแพทย์นามาแสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงาน
3.4 ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของ
รัฐหรือถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐ

4. ข้อมูลรายละเอียดงาน
4.1 อาหารกลางวันที่จัดทา จะต้องคานึงถึงคุณภาพ และปริมาณที่เหมาะสม คือมีสารอาหารครบ
5 หมู่ ประกอบด้ว ย คาร์ โ บไฮเดรต ไขมัน วิ ตามิน โปรตี น และเกลื อ แร่ จั ดทาอาหารที่มี คุณค่ าทาง
โภชนาการ และถูกสุขลักษณะโดยกาหนดสัดส่วนสารอาหารที่พึงได้รับในแต่ละวันชัดเจน สาหรับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จานวน 1,197 คน วันละ 1 มื้อ เป็นระยะเวลา 100 วันทาการ
4.2 รายการอาหารประจาวันจะต้องมีความหลากหลายในรอบ 1 สัปดาห์โดยแบ่งออกเป็น 1 มื้อหลัก
ได้แก่
(1) อาหารกลางวัน ประเภทข้าวพร้อมกับข้าว ประกอบด้วย ข้าวสวยหอมมะลิ (ข้าวที่ใช้หุง
ให้ใช้ข้าวหอมมะลิ 100% เท่านั้น) อาหารคาว 4 อย่าง ( ประเภทน้า 2 อย่าง และประเภทแห้ง 2 อย่าง ) หรือ
อาหารประเภท ไข่ จานวน 1 ฟอง/คน/สัปดาห์ และผลไม้ตามฤดูกาล
(2) อาหารกลางวัน ประเภทอาหารประกอบปรุงผสม หรืออาหารจานเดียว เช่น ก๋วยเตี๋ยว
ราดหน้า ผัดไท เป็นต้น ส่วนประกอบจะต้องมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง 5 หมู่ และประกอบด้วยผัก และ
เนื้อสัตว์ ในลักษณะที่เด็กสามารถรับประทานอาหารได้เอง และผลไม้ตามฤดูกาล
(3) อาหารคาวจะต้องไม่มีรสจัดจนเกินไปที่เด็กประถมจะรับประทานได้
(4) ในรอบระยะเวลา 1 สัปดาห์ จะต้องกาหนดให้มีรายการอาหารว่า งเป็นขนมไม่เกิน 2 วัน
และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน และจัดให้เด็กรับประทานทุกวันโดยขนมหรือผลไม้จะต้องไม่หวานหรือเปรี้ยวเกินไป
4.3 อาหารในมื้อกลางวันต้องมีรสชาติปกติไม่เค็ม ไม่หวานและไม่มีไขมันสูงและมีคุณค่าทางโภชนาการ
ครบ 5 หมู่ เพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน และนักเรียนสามารถขอเติมได้จนอิ่มและเพียงพอ
4.4 ผู้รับจ้างต้องประกอบอาหารตามรายการของฝ่ายโภชนาการของโรงเรียน ซึ่งเป็นผู้กาหนดรายการ
อาหาร และผู้รับจ้างต้องดาเนินการประกอบอาหารตามรายการที่กาหนด
4.5 หัวหน้าสถานศึกษามีสิทธิเปลี่ยนแปลงรายการอาหารถ้าเห็นว่านักเรียนเบื่อ หรือไม่ชอบอาหารนั้น
4.6 ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร ต้องจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหาร
แต่ละชนิดเองและต้องมีความเหมาะสม
4.7 ผู้รับจ้างหรือผู้ประกอบอาหาร จะต้องทาการประกอบอาหารภายในบริเวณที่โรงเรียนกาหนดให้
และเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการประกอบอาหารเอง โดยไม่อนุญาตให้ทาการประกอบอาหารที่อื่นแล้วนาส่ง
อาหารที่ปรุงสาเร็จแล้วซึ่งไม่ผ่านการควบคุมการประกอบอาหารจากคณะกรรมการผู้ควบคุมการประกอบอาหาร
กลางวัน
4.8 วัตถุดิบที่นามาประกอบอาหาร ต้องเป็นไปตามที่โรงเรียน กาหนดดังนี้
(1) เนื้ อสั ตว์ ต้องสด ไม่มีกลิ่ นเหม็น ไม่มีมันปนมากเกินไป และได้รับการตรวจสอบว่า
ปลอดภัยไม่มีโรค
(2) ผลไม้ต้องใหม่สด มีคุณภาพดี ไม่เหี่ยว ไม่มีสารเคมีและยาฆ่าแมลงปนเปื้อน
(3) ผัก ต้องใหม่สด มีคุณภาพดี ไม่แก่และไม่เหี่ยว และต้องใช้ผักปลอดสารพิษ
(4) อาหารสาเร็จรูปเครื่องปรุง น้าและนม ต้องไม่มีสารพิษที่เป็นอันตรายต่อร่างกาย และมี
ฉลากบอกวันผลิต วันหมดอายุ และต้องไม่หมดอายุสาหรับใช้บริโภค
(5) น้ามันที่นามาประกอบอาหารต้องไม่นามาประกอบอาหารซ้าในครั้งต่อๆ ไป
(6) ข้าวที่นามาประกอบอาหารต้องเป็นข้าวสวยหอมมะลิ 100% เท่านั้น

4.9 ภาชนะและการจัดการ
(1) อุปกรณ์สาหรับใช้รับประทานอาหาร เช่น จาน ชาม ช้อน ส้อม ฯลฯ ต้องทาด้วยวัสดุที่
ไม่เป็นอันตราย เช่น สแตนเลส กระเบื้องเคลือบขาว แก้ว อลูมิเนียม เมลามีนสีขาว หรือสีอ่อน สาหรับ
ตะเกียบต้องเป็นไม้ไม่แต่งสี
(2) ภาชนะใส่ น้าส้ มสายชู น้าปลา และน้าจิ้ม ต้องทาด้ว ยแก้ว กระเบื้องเคลือบขาวมี
ฝาปิ ด และช้อนตักทาด้ว ยกระเบื้ องเคลื อบขาว หรือสแตนเลส หรือเครื่องปรุงรสอื่นๆ ต้องใส่ ภ าชนะที่
มีปิดสนิท
(3) ภาชนะที่ใช้ประกอบอาหารต้องสะอาด ไม่ชารุด ไม่เป็นสนิม และไม่มีสิ่งปนเปื้อน
4.10 ผู้ รั บ จ้ า งจะต้อ งทาความสะอาดสถานที่ ป รุง อาหาร สถานที่ ให้ บ ริก ารอาหารและการดู แ ล
ให้บริการน้าดื่ม ตลอดจนทาความสะอาดเครื่องทาน้าเย็นและดูแลระบบเครื่องกรองน้าของโรงเรียน (เครื่อง
กรองน้าที่ติดตั้งในสถานที่ให้บริการอาหาร) ตลอดระยะเวลา รวมถึงการกาจัดขยะมูลฝอยและเศษอาหารใน
สถานประกอบอาหารและบริการให้สะอาดและเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ
4.11 ผู้รับจ้างต้องไม่เคยถูกตักเตือนจากหน่วยงานราชการหรือผู้ว่าจ้าง กรณีไม่ปฏิบัติงานตามสัญญา
ของผู้ว่าจ้างเป็นลายลักษณ์อักษร
4.12 พร้อมรับการสุ่มตรวจสุขอนามัยของบุคลากรบริเวณสถานที่ใช้ปรุงอาหารและคุณภาพอาหารจาก
กองสาธารณสุขฯ เทศบาลเมืองยโสธร หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.13 กรณีเกิดเหตุขึ้นกับตัวอาคาร เช่น ไฟไหม้ ทาให้ตัวอาคารเสียหาย ขณะที่ผู้ ประกอบการ
ดาเนินการอยู่ หรือเกิดจากความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างหรือพนักงาน ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบทุกกรณี
4.14 รายละเอียดอื่นๆ
(1) มีพนักงานหรือลูกจ้างที่มีความรู้ความสามารถในการเตรียมการประกอบอาหารตามหลัก
โภชนาการ พร้อมทั้งเป็นผู้มีมารยาทและพฤติกรรมบริการที่ดี
(2) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องผ่านการตรวจสุขภาพจากแพทย์แผนปัจจุบัน
ซึ่งแสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามเบื้องต้น ดังนี้ โรคเรื้อนในระยะติดต่อ หรือระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่
สังคม วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคยาเสพติดให้โทษ
โรคพิษสุราเรื้องรัง โดยต้องมีใบรับรองแพทย์นามาแสดงหลักฐานการตรวจสุขภาพก่อนปฏิบัติงานและทุกครั้งที่
เปลี่ยนพนักงาน
(3) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างต้องแต่งกายสะอาด สวมเสื้อมีแขน ผูกผ้ากันเปื้อน
หรือมีเครื่องแบบ ผู้ปรุงต้องใส่หมวก หรือเน็ทคลุมผมด้วย
(4) พนั กงานหรื อลู กจ้ างของผู้ รับจ้างต้องเป็นผู้ มีสุ ขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ ไม่เป็นโรค
ผิวหนัง สาหรับผู้ปรุงจะต้องมีหลักฐานการตรวจสุขภาพในปีนั้นให้ตรวจสอบได้
(5) พนั กงานหรื อลู กจ้ างของผู้ รับจ้ างมีสุ ขนิสั ยที่ดี เช่น ตัดเล็ บสั้ น ไม่สู บบุห รี่ในขณะ
ปฏิบัติงาน ไม่ใช้มือหยิบจับอาหารปรุงเสร็จแล้วโดยตรง
(6) พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างจะต้องประพฤติตนตามระเบียบหรือเงื่ อนไขที่โรงเรียน
กาหนดโดยเคร่งครัด
(7) ผู้รับจ้างต้องส่งสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน สานาทะเบียนบ้านและใบรับรองแพทย์ของ
พนักงานหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างก่อนวันเริ่มดาเนินงานตามสัญญาจ้าง

5. ระยะเวลาดาเนินการ
ระยะเวลา 100 วันทาการ (เว้นวันหยุดราชการ) เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2563 เป็นต้นไป โดยส่ง
มอบอาหารกลางวัน (อาหารปรุงสาเร็จพร้อมรับประทาน) ที่โรงเรียนอาหารโรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา
ภายในเวลา 11.00 น. พร้อมจัดรายการอาหารกลางวันให้ครบถ้วนตามจานวนนักเรียน และให้เพียงพอต่อ
ความต้องการของนักเรียนทุกคน
6. วงเงินในการจัดหา
วงเงินงบประมาณ 2,394,000 บาท (สองล้านสามแสนเก้าหมื่นสี่พันบาทถ้วน) โดยแบ่งออกเป็น
ออกเป็น 5 งวด ดังนี้
งวดที่ 1 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เป็นเวลา 20 วัน
งวดที่ 2 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เป็นเวลา 20 วัน
งวดที่ 3 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เป็นเวลา 20 วัน
งวดที่ 4 เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เป็นเวลา 20 วัน
งวดสุดท้าย เป็นจานวนเงินในอัตราร้อยละ 20.00 ของค่าจ้าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน ส่งมอบอาหาร
อาหารกลางวันพร้อมอาหารว่าง เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญญา รวมทั้งทา
สถานที่ประกอบอาหารให้สะอาดเรียบร้อย

7. การตรวจรับ
คณะกรรมการตรวจรับ สามารถตรวจสอบคุณภาพอาหารได้ตลอดกระบวนการประกอบอาหารและทุก
เวลา หากไม่เป็นไปตามเกณฑ์ตรวจรับ ผู้รับจ้างต้องดาเนินการแก้ไขทันที โดยครั้งที่
1. การตักเตือน
2. แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร
3. จะงดจ่ายค่าอาหารใน 1 วัน ในวันที่ไม่ได้คุณภาพตามที่กาหนด
เกณฑ์การตรวจรับ
1.ปริมาณอาหารที่จัดให้นักเรียนเพียงพอต่อความต้องการของนักเรียน (นักเรียนสามารถเพิ่มอาหารได้
หากยังไม่อิ่ม)
2.ลักษณะการประกอบอาหาร ถูกต้องตามหลักสุขาภิบาลอาหาร และไม่มีสิ่งแปลกปลอมในอาหาร
3. การบริการด้วยความสะอาด ถูกสุขลักษณะ มีความรวดเร็ว
4. เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะ/เมนู ที่โรงเรียนเทศบาล 2 สามัคคีวัฒนา กาหนด

8. การยกเลิกสัญญาจ้าง
กรณีมีผู้ร้องเรียนว่าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กาหนดไว้ ผู้รับจ้างจะต้องดาเนินการ
แก้ไขปรับปรุงโดยเร็ว ภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากที่ได้รับเรื่องร้องเรียนจากนักเรียน ครู หรือทางโรงเรียน
หากผู้รับจ้างได้รับการแจ้งเตือนจากโรงเรียนเพื่อให้ปรับปรุงแก้ไขเป็นลายลักษณ์อักษร ซ้าถึง 3 ครั้ง ผู้ว่าจ้างมี
สิทธิบอกเลิกสัญญาได้ทันที
9. เงื่อนไข
ผู้จ้างสามารถเพิ่มหรือลดจานวนตามจานวนนักเรียนที่มีอยู่จริง
(ลงชื่อ) ............................................. ประธานกรรมการ
(นางอัจฉรา เนินทราย)
(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
(นางนภัสนันท์ จิตรภักดี)
(ลงชื่อ) ............................................. กรรมการ
(นางสาวธลาชล ทองชุม)

รายการอาหารกลางวัน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
สัปดาห์
วันจันทร์
ที่
1
1.ก๋วยจั๊บเส้นเล็กหมู+
ไข่ต้ม
2.ข้าวมันไก่
3.ผัดกะเพราหมู
4.ไข่เจียวทรงเครื่อง
(ใส่แครอท+หมูสับ)
5.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
6.แกงเขียวหวานไก่
ใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง
2

1.ก๋วยจั๊บเส้นเล็กหมู+
ไข่ต้ม
2.ข้าวขาหมู
3.ลาบหมู+ผักสด
4.ผัดคะน้าใส่หมู
5.ไข่ตุ๋น
6.ต้มเลือดหมูใส่ตาลึง
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

3

1.ผัดมักโรนีไก่
2.ข้าวหมูแดง
3.ไข่เจียวหมูสับ
4.ลาบไก่+ผักสด
5.ต้มจืดน่องไก่
6.ผัดเต้าหู้ทรงเครื่อง
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

อังคาร
1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวผัดรวมมิตรใส่
หมู+กุนเชียง+ไข่
3.ลาบไก่ใส่เลือด+
ผักสด
4.ผัดวุ้นเส้นใส่หมูสับ
ใส่ไข่
5.ไข่ตุ๋นทรงเครื่อง
6.ตุ๋นไก่ใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง
1.ก๋วยเตี๋ยวหมู
2.ข้าวมันไก่ทอด
3.ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่
ใส่หมู
4.กะเพราไก่
5.แกงเขียวหวาน
ลูกชิ้นปลากรายใส่ฟัก
6.ไข่เจียวทรงเครื่อง
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง
1.ก๋วยจั๊บเส้นเล็กหมู+
ไข่ต้ม
2.ข้าวไก่ทอด
3.ผัดกะเพราหมู
4.ไข่ดาว
5.แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก
6.ผัดบวบใส่หมู+ไข่
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

พุธ

พฤหัสบดี

ศุกร์

1. ก๋วยจั๊บทรงเครื่อง+
ไข่ต้ม
2.ข้าวหมูแดง
3.ไข่เจียว
4.ผัดถั่วงอก+เต้าหู้+
หมู
5.ต้มจืดหมูสับ +
เลือดหมู+ เครื่องใน
หมูใส่ตาลึง
6.คะน้าหมูกรอบ
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง
1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวผัดหมูใส่ไข่
3.ไข่ลูกเขย
4.ผัดพริกแกงหมูถั่ว
5.ผัดไก่ใส่ขิง
6.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.ก๋วยเตี๋ยวหมู
2.ไก่ทอด
3.ผัดวุ้นเส้นใส่ไข่
4.ไข่พะโล้หมูสามชั้น
5.ผัดกะเพราไก่
6.แกงเขียวหวานไก่
ใส่ฝัก
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.ผัดมักกะโรนีไก่
2.ข้าวผัดหมูใส่ไข่
3.ลาบหมู+ผักสด
4.ไข่ลูกเขย
5.ต้มจืดหมูสับเต้าหู้
ใส่ผักกาด
6.ผัดเปรี้ยวหวานหมู
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.ผัดเปรี้ยวหวานหมู
2.ข้าวหมูแดง
3.ผัดกะเพราหมู
4.ไข่เจียวทรงเครื่อง
(ใส่แครอท+หมูสับ)
5.ผัดบวบใส่ไข่
6.แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.ต้มข่าไก่
2.ข้าวมันไก่
3.ไข่พะโล้
4.ผัดผักรวมใส่หมู
5.ต้มจืดวุ้นเส้นหมูสับ
6.ลาบไก่+ผักสด
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวหมูแดง
3.ไข่ตุ๋น
4.ผัดวุ้นเส้นใส่หมู
ใส่ไข่
5.แกงเขียวหวานไก่
6.ผัดพริกแกงถั่ว
หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.ก๋วยเตี๋ยวหมู
2.ข้าวมันไก่
3.ผัดพริกแกงหมู+ถั่ว
4.ผัดเห็ดนางฟ้าใส่ไข่
5.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
ใส่ผักกาด
6.แกงเผ็ดหมูใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1.ก๋วยจั๊บทรงเครื่อง
2.ข้าวผัดรวมมิตร
3.ลาบหมู+ผักสด
4.บวบผัดไข่ใส่หมูบด
5.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
6.ต้มยาไก่
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

สัปดาห์
วันจันทร์
ที่
4
1.บะหมี่หมูแดง
2.ข้าวมันไก่
3.ไข่ดาว
4.แกงเผ็ดหน่อไม้
ใส่ไก่
5.ผัดคะน้าหมูกรอบ
6.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง
หมายเหตุ

อังคาร
1.ก๋วยจั๊บทรงเครื่อง
2.ลาบไก่-ผักสด
3.บวบผัดไข่ใส่หมูบด
4.ผัดกะเพราไก่
5.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
6.ไข่พะโล้หมูสามชั้น
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

พุธ
1.ก๋วยเตี๋ยวหมู
2.ข้าวหมูแดง
3.ผัดกระเพราหมู
4.ไข่ตุ๋นใส่หมูสับ
5.แกงเผ็ดไก่ใส่ฟัก
6.ต้มจืดเต้าหู้หมูสับ
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

พฤหัสบดี
1.ก๋วยจั๊บเส้นเล็กหมู +
ไข่ต้ม
2.ข้าวผัดหมูใส่ไข่
3.ผัดผักรวมใส่หมู
4.ผัดพริกแกงหมู
5.ไข่ลูกเขย
6.ต้มยาไก่
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

1. อาหารว่างในรอบสัปดาห์ เป็นขนมไม่เกิน 2 วัน และผลไม้ไม่น้อยกว่า 3 วัน
2. ใช้รายการอาหารหมุนเวียนตามรายการที่กาหนดจนกว่าจะครบสัญญา

ศุกร์
1.ผัดมักกะโรนีหมู
2.ข้าวมันไก่ทอด
3.ไข่เจียว
4.ลาบหมู+ ผักสด
5.ผัดเปรี้ยวหวานหมู
6.ต้มจืดไก่ใส่ฟัก
7.ข้าวสวย
8.อาหารว่าง

