
 

 
ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

ประกวดราคาจัดซื้ออาหาร จ านวน 5 ประเภท (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2560)  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

1. ความเป็นมา 
ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นหน่วยงานให้บริการห้องประชุม 

ห้องพัก และอาหาร ส าหรับจัดกิจกรรม สัมมนา ฝึกอบรม และงานเลี้ยงรับรอง จึงต้องจัดซื้อวัตถุดิบด้านอาหารสด
และอาหารแห้งเพ่ือใช้ในการให้บริการอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้มาใช้บริการ 

2. วัตถุประสงค์ 
จัดซื้อวัสดุอาหารเพื่อประกอบอาหารให้กับผู้ใช้บริการศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา 
3.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อในครั้งนี้ด้วยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ 
3.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้

แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

3.3 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอ่ืน และ
ต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ วันประกาศประกวดราคาซื้อด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

3.4 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาล
ไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

3.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาจะต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการจัดท าและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที่
บุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2554  

3.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 

3.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

3.8 คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่า
ไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

4. ระยะเวลาด าเนินการ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะด าเนินการประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์           

ให้แล้วเสร็จพร้อมท าสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จ ากัดปริมาณประมาณตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30 
กันยายน  2560 

 
 



 

5. รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
อาหาร จ านวน 5 ประเภท ตามรายการดังนี้   
ประเภทที่ 1  อาหารประเภทเนื้อสัตว์  จ านวน 118 รายการ 
ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จ านวน 147 รายการ 
ประเภทที่ 3 อาหารแห้ง จ านวน 148 รายการ 
ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผัก จ านวน 117 รายการ 
ประเภทที่ 5 อาหารประเภทผลไม้ จ านวน 40 รายการ 

6. ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ 
ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสั่งซื้อแต่ละครั้ง ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 – 30  กันยายน 2560 

7. การส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ  
7.1 การส่งมอบพัสดุ 

7.1.1 ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุที่สั่งซื้อทุกครั้งที่มีการสั่ง โดยศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมจะส่ง
ใบสั่งซื้อให้ผู้ขายเป็นการล่วงหน้าตามความเหมาะสมในการใช้งานทางโทรสาร และผู้ขายต้องส่งมอบพัสดุภายใน
วันและเวลาที่ระบุในใบสั่งซื้อ 

7.1.2 ในการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องจัดพิมพ์ใบน าส่งพัสดุตามรูปแบบที่ศูนย์สัมมนาและ
ฝึกอบรมก าหนด  และจะต้องจัดส่งใบน าส่งพัสดุดังกล่าวให้ศูนย์สัมมนาฯ ภายใน 3 วัน หลังจากจัดส่งพัสดุแล้ว 
มิฉะนั้น ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรมอาจปฏิเสธที่จะตรวจรับพัสดุที่จะส่งมอบในครั้งนั้นๆ ได้ ทั้งนี้ เพ่ือเอ้ือประโยชน์
ต่อผู้ขายในการเบิก – จ่ายเงินในแต่ละงวดได้อย่างรวดเร็ว 

7.1.3 วิธีการส่งมอบพัสดุ ผู้ขายจะต้องส่งมอบพัสดุตามปริมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อและมีคุณภาพ
ตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา โดยส่งมอบพร้อมใบน าส่งพัสดุที่กรอกรายการครบถ้วนแล้ว 
ณ ศูนย์สัมมนาและฝึกอบรม เพ่ือใช้เป็นหลักฐานในการตรวจรับพัสดุ  

7.1.4 กรณีพัสดุที่ส่งมอบมีการสั่งซื้อโดยก าหนดปริมาณหรือน้ าหนัก ผู้ขายอาจส่งมอบพัสดุใน
ปริมาณหรือน้ าหนักที่น้อยกว่าจ านวนที่ระบุในใบสั่งซื้อได้ไม่เกิน 200 กรัมต่อรายการ โดยมหาวิทยาลัยจะจ่ายเงิน
ให้ตามปริมาณหรือจ านวนน้ าหนักที่ตรวจรับจริง และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหาย 
ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และค่าปรับในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ไม่ได้รับมอบตามท่ีระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แต่
ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาท จากผู้จะขายตามสัญญาจะซื้อจะขาย หากการส่งมอบในปริมาณหรือน้ าหนักน้อย
กว่าที่ก าหนดท าให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย 

กรณีผู้ขายส่งมอบพัสดุที่มีปริมาณหรือน้ าหนักมากกว่าจ านวนที่ ระบุ ในใบสั่ งซื้อ 
มหาวิทยาลัยจะรับพัสดุนั้นไว้และจ่ายเงินให้ตามปริมาณหรือน้ าหนักที่ระบใุนใบสั่งซื้อเท่านั้น 

7.1.5 ผู้ขายจะต้องจัดส่งมอบพัสดุโดยมีการบรรจุคัดแยกและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบให้อยู่
ในสภาพดี สะอาด โดยอุปกรณ์เช่นลังพลาสติก ตู้แช่ รักษาอุณหภูมิ ทุกครั้งที่ส่งมอบพัสดุ หากพบว่าวัตถุดิบไม่มี
คุณภาพผู้ขายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยฯ จากเหตุนั้นๆ ทั้งหมด 
 
 
 
 
 



 

 
7.2 การตรวจรับพัสดุ 

7.2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบหมายให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุท าการตรวจรับพัสดุตาม
รายละเอียดในใบสั่งซื้อต่อหน้าผู้ขายหรือตัวแทนของผู้ขาย โดยจะยึดถือปริมาณและคุณภาพตามความจริงที่ตรวจ
รับในขณะนั้น พร้อมบันทึกในใบสั่งซื้อและใบส่งมอบพัสดุเพื่อใช้ในการช าระค่าพัสดุ  

- กรณีที่ผู้ขายส่งมอบพัสดุในปริมาณหรือรายการที่เกินกว่าที่ระบุในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัย
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับพัสดุส่วนเกินนั้น แต่หากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับพัสดุส่วนเกินนั้นไว้ มหาวิทยาลัยจะ
ช าระค่าพัสดุเฉพาะเท่าที่ระบุไว้ในใบสั่งซื้อและใบส่งมอบพัสดุเท่านั้น  

- กรณี ที่ ผู้ ขายส่ งมอบพัสดุ ในปริมาณหรือรายการที่ น้ อยกว่าที่ ระบุ ใน ใบสั่ งซื้ อ 
มหาวิทยาลัยจะช าระค่าพัสดุเฉพาะเท่าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับไว้เท่านั้น โดยผู้ขายอาจส่งมอบพัสดุใน
ปริมาณหรือน้ าหนักที่น้อยกว่าจ านวนที่ระบุในใบสั่งซื้อได้ไม่เกิน 200 กรัมต่อรายการ โดยมหาวิทยาลัยจะช าระ
เงินค่าพัสดุตามปริมาณหรือจ านวนน้ าหนักที่ตรวจรับจริง  

7.2.2 มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ที่จะปฏิเสธในการรับมอบพัสดุทั้งหมดหรือบางรายการหรือบางส่วนได้ 
หากเห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบนั้นมีปริมาณและหรือคุณภาพแตกต่างไปจากรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้าย
สัญญา หรือเป็นพัสดุเน่าเสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือไม่เหมาะสมที่จะน ามาบริโภค 

7.2.3 หากการส่งมอบพัสดุไม่เป็นไปตามเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ ผู้ขายต้องจัดหาพัสดุตามใบสั่งซื้อ
และจัดส่งให้ครบถ้วนตามเวลาที่ก าหนด นับตั้งแต่เวลาที่คณะกรรมการตรวจรับได้แจ้งเป็นลายลักษณ์อักษร       
ให้ด าเนินการ หากล่วงเลยระยะเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะด าเนินตามเงื่อนไขในข้อ 7.3 

7.2.4 ผู้ขายยินยอมให้มหาวิทยาลัยหรือผู้แทนของมหาวิทยาลัยไปตรวจสถานที่และสิ่งแวดล้อม
ของแหล่งผลิตหรือสถานที่เตรียมพัสดุที่จะส่งมอบได้ตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยไม่จ าเป็นต้องแจ้งให้ผู้ขายทราบ
ล่วงหน้า 

7.3 การปรับและการรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
7.3.1 การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับอาหารประเภทที่ 3 อาหารแห้ง จ านวน 148 รายการ 

กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของตามเวลาที่ก าหนดเกินกว่า 45 นาที มหาวิทยาลัยจะ
พิจารณาค่าเสียหายขั้นต่ า 500 บาท แต่ไม่เกิน 2,000 บาท โดยคิดจากมูลค่าพัสดุตามใบสั่งซื้อในอัตราร้อยละ 0.5 ซึ่ง
ผู้ขายตกลงให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ และสามารถหักค่าเสียหายดังกล่าวจากราคา
พัสดุที่จะต้องช าระให้ผู้ขายตามงวดอายุสัญญานี้ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

กรณีที่ผู้ขายส่งมอบของตามเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ แต่พัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้ขายไม่สามารถส่งมอบได้ตามที่ก าหนดใน       
ใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่ระบุไว้ใน
ใบ  สั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาทต่อรายการนับแต่วันถัดจากวันครบก าหนด ให้ส่งมอบตาม
ใบสั่งซื้อจนถึงวันที่ผู้ขายได้น าสิ่งของมาส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยได้
ซื้อสิ่งของตามใบสั่งซื้อนั้นจากแหล่งอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคิดค่าเสียหายเป็นจ านวนเงิน 500 บาทต่อครั้ง และค่า
ส่วนต่างของราคาพัสดุที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเพ่ิมข้ึนจากราคาตามที่ก าหนดในสัญญา ซึ่งผู้ขายตกลงให้มหาวิทยาลัย
หักเงินค่าปรับและค่าเสียหายและค่าส่วนต่างตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้ และสามารถหักค่าปรับและค่าเสียหาย
ดังกล่าวจากราคาพัสดุที่จะต้องช าระให้ผู้ขายตามงวดอายุสัญญานี้ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์
อักษร 



 

 
 

7.3.2 การรับผิดชดใช้ค่าเสียหายส าหรับอาหาร จ านวน 4 ประเภท ดังนี้ 
 ประเภทที่ 1 อาหารประเภทเนื้อสัตว์  จ านวน 118 รายการ 

ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จ านวน 147 รายการ 
ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผัก จ านวน 117 รายการ   
ประเภทที่ 5 อาหารประเภทผลไม้ จ านวน 40 รายการ   
กรณีที่ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบของตามเวลาที่ก าหนดเกินกว่า 30 นาที มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาค่าเสียหายขั้นต่ า 500 บาทต่อครั้ง ซึ่งผู้ขายตกลงให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็
ได้ และสามารถหักค่าเสียหายดังกล่าวจากราคาพัสดุที่จะต้องช าระให้ผู้ขายตามงวดอายุสัญญานี้ได้ โดยจะแจ้งให้
ผู้ขายทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 

กรณีที่ผู้ขายส่งมอบของตามเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ แต่พัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้ขายไม่สามารถจัดหาพัสดุทดแทนไดภ้ายในเวลา
ที่ก าหนด 3 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
ตามท่ีระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาทต่อรายการ และมหาวิทยาลัยจะคิดค่าเสียหาย
ครั้งละ 1,000 บาท ค่ายานพาหนะ 500 บาท และค่าพัสดุตามจริงในกรณีทีม่หาวิทยาลัย  ต้องจัดซื้อเอง ซึ่งผู้ขาย
ตกลงให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าปรับและค่าเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้   และสามารถหักค่าปรับและ
ค่าเสียหายดังกล่าวจากราคาพัสดุที่จะต้องช าระให้ผู้ขายตามงวดอายุสัญญานี้ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะไม่รับพัสดุที่ส่งไม่ตรงก าหนดเวลา 

หมายเหตุ ยกเว้นอาหารประเภทที่ 2 จ านวน 36 รายการ ดังนี้ 9, 11 - 13, 15, 18, 19, 
21, 23, 25, 41 - 43, 47, 48, 70, 83 – 85, 94 – 98, 100, 105-107, 110 - 112, 114 - 116 และ 135 - 136 

กรณีที่ผู้ขายส่งมอบของตามเวลาที่ก าหนดในใบสั่งซื้อ แต่พัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ
ไม่ตรงตามรายละเอียดที่ก าหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญา และผู้ขายไม่สามารถจัดหาพัสดุทดแทนได้ภายในเวลา
ที่ก าหนด 60 นาที มหาวิทยาลัยจะคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบตามที่
ระบุไว้ในใบสั่งซื้อในครั้งนั้นๆ แต่ต้องไม่ต่ ากว่าวันละ 100 บาทต่อรายการ และมหาวิทยาลัยจะคิดค่าเสียหายครั้ง
ละ 1,000 บาท ค่ายานพาหนะ 500 บาท และค่าพัสดุตามจริงในกรณีที่มหาวิทยาลัย  ต้องจัดซื้อเอง ซึ่งผู้ขาย     
ตกลงให้มหาวิทยาลัยหักเงินค่าปรับและค่าเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได้     และสามารถหักค่าปรับและ
ค่าเสียหายดังกล่าวจากราคาพัสดุที่จะต้องช าระให้ผู้ขายตามงวดอายุสัญญานี้ได้ โดยจะแจ้งให้ผู้ขายทราบเป็นลาย
ลักษณ์อักษร โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะไม่รับพัสดุที่ส่งไม่ตรงก าหนดเวลา 

7.4 เงื่อนไขอ่ืนๆ 
7.4.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบว่าผู้ขายหรือตัวแทนของผู้ขายมีความประพฤติในการส่งมอบ

พัสดุอย่างไม่ซื่อตรง หรือส่อเจตนาทุจริต อันท าให้มหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชน์อันมิควร และ
เป็นกรณีที่มีหลักฐานชัดแจ้ง มหาวิทยาลัยจะถือว่าผู้ขายปฏิบัติผิดสัญญาอย่างร้ายแรง และมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์
บอกเลิกสัญญาโดยสิ้นเชิงกับผู้ขายได้ทันที การบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้หากเกิดความเสียหายอย่างใดๆ ขึ้น 
มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกร้องจากผู้ขายได้เต็มจ านวน 
 
 



 

 
 

7.4.2 ผู้ขายจะต้องท าหนั งสือมอบอ านาจให้กับผู้แทนของผู้ขายที่ จะมาส่งพัสดุ ให้กับ
มหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผู้ขายไม่มาส่งของเองเพ่ือที่ผู้แทนจะได้มีสิทธิ์ในการตัดสินใจ หรือรับทราบปัญหาที่อาจจะ
เกิดข้ึนในการส่งมอบแต่ละครั้ง ทั้งนีผู้้ขายอาจท าการมอบอ านาจให้กับผู้แทนของผู้ขายหลายคนก็ได้ 
 

8. วงเงินในการจัดหา 
ประเภทที่ 1  อาหารประเภทเนื้อสัตว์  จ านวน  118 รายการ  ในวงเงิน 15,000,000 บาท 
ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จ านวน 147 รายการ ในวงเงิน 2,100,000 บาท 
ประเภทที่ 3 อาหารแห้ง จ านวน 148 รายการ ในวงเงิน 3,600,000 บาท 
ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผัก จ านวน 117 รายการ ในวงเงิน 2,650,000 บาท 
ประเภทที่ 5 อาหารประเภทผลไม้ จ านวน 40 รายการ ในวงเงิน 1,050,000 บาท 
รวมวงเงินในการจัดหาอาหาร จ านวน 5 ประเภท เป็นเงินทั้งสิ้น 24,400,000 บาท (ยี่สิบสี่ล้านสี่แสน-

บาทถ้วน) 
 

อนึ่ง งบประมาณเพื่อการจัดซื้อในครั้งนี้ได้มาจากเงินงบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2560 การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ก็ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าจัดซื้อจาก
งบประมาณรายจ่ายเงินรายได้ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้วเท่านั้น 

 

9. การเสนอราคา 
9.1 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นรายประเภท โดยจะเสนอครบทั้ง 5 ประเภท หรือ

จะเสนอเพียงบางประเภทก็ได้ แต่ต้องเสนอครบทุกรายการในประเภทที่เสนอ และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะ
เลือกซื้อเฉพาะบางประเภทหรือบางรายการก็ได้  

9.2 ผู้ประสงค์จะเสนอราคาจะต้องกรอกราคาแต่ละรายการในประเภทที่เสนอภายหลังได้รับการ
คัดเลือกให้เป็นผู้ชนะการประมูลแล้ว พร้อมระบุคุณภาพ/ยี่ห้อที่เสนอ (ถ้ามี) ในแบบฟอร์มใบเสนอราคาของ
มหาวิทยาลัยเท่านั้น โดยราคาต่อหน่วยที่เสนอจะต้องไม่เกินราคากลางต่อหน่วยของแต่ละรายการ และราคา
รวมต้องอยู่ในวงเงินรวมที่เสนอราคาในประเภทนั้นๆ 

 
 
  



1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 5,000 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

2 กระดูกซุป (กระดูกข้อ) กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

3 กระเพาะปลาชนดิแผ่น กโิลกรัม 250 แหง้ เหลือง ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง

4 กระเพาะปลาหลอด กโิลกรัม 250 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. แหง้ ไมห่นื 5 ก.ก./ถุง

5 กระเพาะหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 2 ลูก/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

6 กุง้กา้มกราม กโิลกรัม 200 15 - 18 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

7 กุง้กลุาด า กโิลกรัม 120 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

8 กุง้ขาววัง กโิลกรัม 2,500 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

9 กุง้ฝอยสด กโิลกรัม 45 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

10 กุง้แหง้ กโิลกรัม 300 ตัวใหญ่ ไมใ่ส่สี แหง้ ไมม่เีปลือก 5 ก.ก./ถุง

11 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 1,500 ตราเจ๊เล็ก ใหม่/ตราปงึหง่ีเชียง ตามบรรจุ

12 เกีย๊วปลา กโิลกรัม 40 สด ไมม่กีล่ินคาว 1 ก.ก./ถุง

13 ไกข่้าวมัน (ไกต่อน) กโิลกรัม 3,500 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

14 ขาไก ่(เล็บมอืนาง) กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

15 ขาหมขูาหนา้ กโิลกรัม 4,000 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

16 ขาหมขูาหลัง กโิลกรัม 250 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

17 ไข่ไก่ ฟอง 140,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

18 ไข่เค็ม ฟอง 2,000 จากไชยา ตามบรรจุ

19 ไข่นกกระทา ฟอง 10,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง

20 ไข่เปด็ ฟอง 1,500 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

21 ไข่เยีย่วม้า ฟอง 300 ใหม่ 30 ฟอง/แผง

22 คอหมู กโิลกรัม 500 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง

23 คากิ กโิลกรัม 100 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

24 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 800 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง

25 โคนปกีบน กโิลกรัม 3,500 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

26 โครงไก ่(กระดูกซุป) กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

27 ซ่ีโครงหมูออ่น (ยกแผ่น) กโิลกรัม 4,000 ไมติ่ดกระดูกสันหลัง 10 ก.ก./ถุง

28 เซ่ียงจีห้มู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

29 ตับหมู กโิลกรัม 2,000 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

30 ไตปลา (ขวด) กโิลกรัม 50 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

31 นอ่งไก่ กโิลกรัม 200 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

32 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 4,500 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

33 เนือ้ปลากระพงแดง กโิลกรัม 1,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดท้อง สด 10 ก.ก./ถุง

34 เนือ้ปลาขูด กโิลกรัม 3,000 ปลายีส่ก สด ไมเ่หมน็คาว 1 ก.ก./ถุง

ประเภทที่ 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 118 รายการ

หมายเหตุล าดับที่
จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อรายการ การบรรจุ

ขนาดของ

หน่วย



หมายเหตุล าดับที่
จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อรายการ การบรรจุ

ขนาดของ

หน่วย

35 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 1,500 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง

36 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 800 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง

37 เนือ้ปกูอ้น กโิลกรัม 50 ไมป่น่ สด ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง

38 เนือ้สันนอกวัว กโิลกรัม 200 สด แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

39 เนือ้สันใน กโิลกรัม 200 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

40 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 9,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง

41 เบคอน กโิลกรัม 100 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

42 ปลากระด่ีแผ่น กโิลกรัม 500 แหง้ ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

43 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 300 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

44 ปลากระพงแดง กโิลกรัม 100 1.5 กโิลกรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

45 ปลาเกร็ดขาวสามรส กโิลกรัม 300 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 10 ก.ก./ถุง

46 ปลาเกา๋ กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

47 ปลาจาระเมด็ขาว กโิลกรัม 20 400 กรัม/ตัว สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

48 ปลาจาระเมด็ด า กโิลกรัม 20 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

49 ปลาช่อน กโิลกรัม 5,500 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

50 ปลาซาบะ กโิลกรัม 80 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

51 ปลาซิวสด กโิลกรัม 300 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง

52 ปลาดาบ กโิลกรัม 20 ตัวไมต่่ ากว่า 1 กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

53 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 8,000 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง

54 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 4,400 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง

55 ปลาทับทิม กโิลกรัม 3,500 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

56 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 1,000 16 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง

57 ปลาทูสด กโิลกรัม 3,000 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง

58 ปลานลิ กโิลกรัม 500 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

59 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 300 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

60 ปลาเนือ้ออ่น กโิลกรัม 100 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

61 ปลาสลิด กโิลกรัม 1,000 14 ตัว/กโิลกรัม แหง้ ไมเ่ค็มมาก 5 ก.ก./ถุง

62 ปลาสวาย กโิลกรัม 50 หัน่เปน็ชิน้ สด ไมป่นท่อนหาง 5 ก.ก./ถุง

63 ปลาส าลี กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

64 ปลาหมึกวง กโิลกรัม 120 แหง้ ใส สะอาด ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

65 ปลาหมึกหลอด กโิลกรัม 2,000 8 - 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

66 ปลาหมึกหอม กโิลกรัม 50 6 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

67 ปลาหมึกแหง้ (แช่) กโิลกรัม 300 4 ตัว/กโิลกรัม นิม่ไมแ่ข็งมาก 10 ก.ก./ถุง

68 ปลาหวาน กโิลกรัม 120 ไมห่วานมาก แหง้ เปน็แผ่น 10 ก.ก./ถุง

69 ปลาอนิทรีย์เค็ม กโิลกรัม 500 2 กโิลกรัม/ตัว เนือ้แข็ง ท้องไมเ่ละ 10 ก.ก./ถุง
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70 ปลาอนิทรีย์สด ทั้งตัว กโิลกรัม 50 2 กโิลกรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

71 ปลาโอ กโิลกรัม 50 ตัวละไมต่่ ากว่า 1 ก.ก. สด 5 ก.ก./ถุง

72 ปอดหมู กโิลกรัม 500 สด สะอาด ไมด่ า 10 ก.ก./ถุง

73 ปกีเต็ม กโิลกรัม 800 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

74 ปกีแบน กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

75 ปเูค็ม กโิลกรัม 120 ตัวเล็ก สะอาด ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

76 ปมู้า กโิลกรัม 200 สด เนือ้แนน่ 400 กรัม/ตัว 5 ก.ก./ถุง

77 ปอูดั กโิลกรัม 60 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

78 เปด็สด (เชอร่ี) กโิลกรัม 800 2.5-3 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

79 มันแข็งหม ูมีหนงั กโิลกรัม 120 มนัมากกว่าหนงั หนงับาง 10 ก.ก./ถุง

80 แมงกะพรุน กโิลกรัม 100 สีขาว เปน็ช่อ สด 10 ก.ก./ถุง

81 ล้ินวัว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

82 ลูกชิน้กุง้ กโิลกรัม 60 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

83 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 120 ตราสหฟาร์ม/ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

84 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 120 ตราสหฟาร์ม/ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

85 ลูกชิน้เนือ้ กโิลกรัม 50 ตราแชมป/์ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

86 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 500 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

87 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 360 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

88 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 2,500 ตราเมอืงทอง/ตราสะพานนท์ 1 ก.ก./ถุง

89 เลือดไก่ กอ้น 3,000 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

90 เลือดหมูกอ้น กอ้น 1,000 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

91 เลือดหลอด หลอด 100 ใหม่ ตามบรรจุ

92 เศษเนือ้ กโิลกรัม 50 สด สะอาด ผังผืดไมเ่ยอะ 5 ก.ก./ถุง

93 สะโพกไก่ กโิลกรัม 500 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

94 สะโพกหมู (หมูเนือ้แดง) กโิลกรัม 1,500 หมเูนือ้แดง คุณภาพไมติ่ดมนั 10 ก.ก./ถุง

95 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 400
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้       

ยีห่้อบีล๊ัคกีห้รือหมูตัวเดียว
1 ก.ก./ถุง

96 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 6,000
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้      

 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

97 ไส้ใหญ่หมู กโิลกรัม 500 ลวกแล้ว ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง

98 ไส้ออ่นหมู กโิลกรัม 400 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

99 หนงัหมูแช่ (แผ่น) กโิลกรัม 500 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

100 หนงัหมูแช่ (ฝอย) กโิลกรัม 240 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

101 หมปูา่ กโิลกรัม 150 ติดหนงั เผาสะอาด มนันอ้ย 10 ก.ก./ถุง

102 หมแูผ่น กโิลกรัม 200 แหง้ ไมเ่หมน็หนื 10 ก.ก./ถุง
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103 หมยูอ แท่ง 1,000
ตราปงึหง่ีเชียง/ส. ขอนแกน่ ขนาดไม่

นอ้ยกว่า 270 กรัม
ตามบรรจุ

104 หมสัูนนอก กโิลกรัม 13,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

105 หมสูามชัน้ กโิลกรัม 3,000 หนงัสะอาด บาง แผ่น ไมติ่ดขน 10 ก.ก./ถุง

106 หอยนางรม กโิลกรัม 50 ตัวโตปานกลาง สด 1 ก.ก./ถุง

107 หอยแมลงภู่ กโิลกรัม 500 ตัวใหญ่ ต้มสุก ไมป่นน้ า 10 ก.ก./ถุง

108 หอยแมลงภูส่ดแกะ กโิลกรัม 300 ตัวใหญ่ แกะแช่น้ า น้ าไมม่าก 1 ก.ก./ถุง

109 หอยลาย กโิลกรัม 150 ตัวใหญ่ สด ไมแ่กะ 10 ก.ก./ถุง

110 หวัใจหมู กโิลกรัม 500 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

111 หางวัว กโิลกรัม 30 สด สะอาด เผาแล้ว 5 ก.ก./ถุง

112 แหนมหมู แท่ง 1,000 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ

113 เอน็แกว้ (นอ่งลาย) กโิลกรัม 100 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

114 เอน็หม ู(แช่) กโิลกรัม 60 สด สะอาด ไมเ่ละ 1 ก.ก./ถุง

115 แฮมไก่ กโิลกรัม 80 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

116 แฮมหมู กโิลกรัม 1,500 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

117 โบโลนา่ไก่ กโิลกรัม 200 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง

118 โบโลนา่หมู กโิลกรัม 300 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง



1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 200 ไม่ปนน ้ำ 3 กก./ถงุ

2 กะทิสด กโิลกรัม 3,500 สด สะอำด ไม่มีกล่ินหืน 5 ก.ก./ถงุ

3 กะทิส้ำเร็จรูป กล่อง 3,000 ตรำชำวเกำะหรืออร่อยดี กล่องละ 1 ก.ก. ตำมขนำด

4 กะปิ กโิลกรัม 100 ตรำกุ้งไทย/คลองโคน 1 ก.ก./ถงุ

5 เกลือเม็ด กโิลกรัม 200 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

6 เกี๊ยมฉำ่ย กโิลกรัม 3,000 ไม่มีน ้ำ ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

7 เกี๊ยมบ๊วยดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ ใหม่ -

8 เกี ยมอี๋ กโิลกรัม 100 ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

9 ขนมจนี กโิลกรัม 400 แป้งหมัก ใหม่ 20 ก.ก./ถงุ

10 ขนมปัง (โฮลวีท) 18แผ่น/แถว 50 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถงุ

11 ขนมปังแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 3,500 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถงุ

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 200 แป้งไม่มำก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

13 ขำ้วต้มน ้ำวุ้น ตัว 1,000 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถงุ

14 ขำ้วตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 20 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 0.5ก.ก./ถงุ

15 ขำ้วโพดแกะเม็ด กโิลกรัม 200 สด สะอำด ไม่มีขนใยปน 5 ก.ก./ถงุ

16 ขำ้วเหนียวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 700 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก ตำมบรรจุ

17 ขำ้วเหนียวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 50 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

18 ขำ้วเหนียวด้ำสุก กโิลกรัม 300 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

19 ขำ้วเหนียวมูล (ขำว) กโิลกรัม 200 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

20 ขงิดอง กโิลกรัม 30 สีชมพู ออ่น ไม่แขง็ ใหม่ 5 กก./ถงุ

21 ครองแครง กโิลกรัม 300 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

22 ฉำ่ยโป้หัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 200 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถงุ

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 1,000 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

24 ซอสเยน็ตำโฟ กโิลกรัม 50 ใหม่ สด สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 1,200 เส้นไม่แขง็ มีกล่ินหอม ใชสี้ธรรมชำติ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

27 ดอกกระเจี๊ยบแห้ง กโิลกรัม 20 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ นรำ 2 ก.ก./ถงุ

28 ดอกเกก๊ฮวยแห้ง กโิลกรัม 20 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ นรำ 1 กก./ถงุ

29 ดอกไม้จนี กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ นรำ 1 กก./ถงุ

30 ตั งฉำ่ย กโิลกรัม 250 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง

31 เต้ำเจี ยวขำว กโิลกรัม 100 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดอ่ืุน จ านวน 147 รายการ

ล าดับที่ รายการ
ขนาดของ

หน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยี่ห้อ การบรรจุ หมายเหตุ



32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 200 ตรำหยั่นหว่อหยุ่น (โม่อมิสี) ถงัละ18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 500 ใหม่ สะอำด 5 แผ่น/ถงุ

34 เต้ำหูท้อด ชิ น 4,000 ใหม่ ไม่เหม็น 5 พวง/ถงุ

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 50 ตรำจนีแดง ผสมถั่วเหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 60 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ

37 เต้ำหูห้ลอด (ขำว) หลอด 2,000 ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

38 เต้ำหูห้ลอด (ไข่) หลอด 1,000 ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 2,000 ใหม่ สะอำด ไม่เปรี ยว 5 แผ่น/ถงุ

40 ถั่วเขยีว กโิลกรัม 500 ตรำไร่ทิพย ์ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

41 ถั่วด้ำสุก กโิลกรัม 400 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

42 ถั่วแดงสุก กโิลกรัม 100 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

43 ถั่วท้ำเต้ำส่วน กโิลกรัม 300 ต้มสุกแล้ว ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

44 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 250 เม็ดใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ

45 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 100 แก ่เม็ดใหญ่ มีเปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

46 ถำ่นหุงขำ้ว (ไร้ควัน) ถงุ 50 5 กโิลกรัม/ถงุ 5 ก.ก./ถงุ

47 ทับทิมกรอบ กโิลกรัม 1,200 ใหญ่ ตัวใส ไม่ผสมสีมำก แห้ง ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

48 นมสด (พำสเจอร์ไลท)์ แกลลอน 50 2 ลิตร/แกลลอน ตรำโฟร์โมสต์หรือดัชมิลค์ 2 ลิตร

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 1,000 สะอำด ไม่แขง็ ปีบ๊

50 น ้ำพริกแกงกะหร่ี กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

51 น ้ำพริกแกงเขยีวหวำน กโิลกรัม 300 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

52 น ้ำพริกแกงเขยีวหวำน เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

53 น ้ำพริกแกงไตปลำ กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

54 น ้ำพริกแกงป่ำ กโิลกรัม 150 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

55 น ้ำพริกแกงเผ็ด กโิลกรัม 900 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

56 น ้ำพริกแกงเผ็ด เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

57 น ้ำพริกแกงแพนง กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

58 น ้ำพริกแกงมัสหมัน่ กโิลกรัม 100 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

59 น ้ำพริกแกงมัสหมัน่ เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

60 น ้ำพริกแกงส้ม กโิลกรัม 400 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

61 น ้ำพริกแกงส้ม เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

62 น ้ำพริกแกงเหลือง กโิลกรัม 30 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

63 น ้ำพริกแกงฮังเล กโิลกรัม 30 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

64 น ้ำพริกเผำ (กระป๋อง) กระป๋อง 120 ตรำฉั่วฮะเส็ง ขนำด 900 กรัม ใหม่ กระป๋อง

65 น ้ำมันน ้ำพริกเผำ 750 ซล./ขวด 150 ตรำฉั่วฮะเส็ง ใหม่ ขวด



66 เนยแขง็สไลด์ (ชสี) ห่อ 10 ตรำออร์คิด ไม่น้อยกว่ำ 10 แผ่น ห่อ

67 เนยสดกอ้นเล็ก (เค็ม) 10 กรัม/กอ้น 3,000 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

68 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 50 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

69 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 100 ใหม่ สด 1ก.ก./ถงุ

70 บัวลอย กโิลกรัม 500 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

71 แบะแซ กโิลกรัม 30 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

72 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 150 ใหม่ สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

73 ปูนแดง กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

74 แป้งขำ้วจำ้ว กโิลกรัม 200 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

75 แป้งขำ้วเหนียว กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

76 แป้งทอดกรอบ ถงุ 100 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถงุ

77 แป้งท้ำว ( แป้งสำคูผสม ) กโิลกรัม 50 ตรำยำยม่อม ใหม่ ตำมบรรจุ

78 แป้งหอยทอด กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

79 แปะกว้ย กโิลกรัม 60 ต้มสุก เม็ดไม่แตก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

80 ผงฟู กโิลกรัม 12 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

81 ผงฮังเล ซอง 50 ใหม่ คุณภำพดี ตำมบรรจุ

82 ผักกำดดอง กโิลกรัม 1,000 ไม่ผสมสี ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 กก./ถงุ

83 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 500 หัวใหญ่ สุกทั งหัว ใหม่ 10 ก.ก./ถงุ

84 แผ่นเกี๊ยวอยำ่งดี กโิลกรัม 200 ตรำไก ่สด ใหม่ ห่อ

85 แผ่นปอเปียะ กโิลกรัม 50 สด ใหม่ ตำมบรรจุ

86 พริกขี หนูแห้ง กโิลกรัม 50 ใหม่ ไม่ติดกำ้น 10 ก.ก./ถงุ

87 พริกป่น ถงุ 100 500 กรัม/ถงุ ไม่ขึ นรำ ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

88 พริกแห้ง เม็ดใหญ่ กโิลกรัม 40 แดง ใหม่ ไม่ติดกำ้น 10 ก.ก./ถงุ

89 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 10 ชนิดแผ่นกลม ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

90 ฟองเต้ำหู ้( ฮูก ี) กโิลกรัม 10 เป็นแท่ง สะอำด ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

91 มะขำมเปียก กโิลกรัม 1,000 แกะเม็ด ไม่ด้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

92 มะตูมแห้ง กโิลกรัม 20 หัน่เป็นชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

93 มะนำวดอง ลูก 400 ลูกใหญ่ บรรจขุวด ใหม่ -

94 มะพร้ำวเผำ ลูก 500 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถงุ

95 มะพร้ำวออ่น ลูก 500 สด 10 ลูก/ถงุ

96 มะยมเชื่อม กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

97 มันเทศเชื่อม กโิลกรัม 700 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

98 มันส้ำปะหลังเชื่อม กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

99 มำยองเนส กโิลกรัม 24 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ ตำมบรรจุ



100 เม็ดบัว กโิลกรัม 20 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

101 เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ กโิลกรัม 50 ทั งเม็ด ใหม่ เม็ดใหญ่ 5 ก.ก./ถงุ

102 ไม้เสียบลูกชิ น แพ็ค 100 ไม่น้อยกว่ำ 300 อนั/แพ็ค ไม่ขึ นรำ ตำมบรรจุ

103 เยื่อไผ่ ขดี 10 ใหม่ สะอำด 2 ขดี/ถงุ

104 โยเกร์ิต กระปุก 80 ตรำดัชมิลค์/โฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ

105 รวมมิตร กโิลกรัม 1,500 ไม่ผสมสีมำก ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 10 ก.ก./ถงุ

106 ลอดชอ่งไทย กโิลกรัม 1,200 ตัวไม่เหลว ตัวเขยีว ใหญ่ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

107 ลอดชอ่งสิงคโปร์ กโิลกรัม 1,200 ตัวไม่เหลว ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

108 ล้ำไยแห้ง กโิลกรัม 20 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

109 ลูกกะวำน กโิลกรัม 12 ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

110 ลูกชดิเชื่อม กโิลกรัม 800 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

111 ลูกเดือย กโิลกรัม 100 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

112 ลูกตำลเชื่อม กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

113 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 5 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ

114 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 500 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

115 สับปะรดเชื่อม กโิลกรัม 120 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

116 สำคูเม็ดใหญ่สุก กโิลกรัม 150 ต้มสุก เม็ดใส ใหม่ 6 กก./ถงุ

117 สำรส้ม กโิลกรัม 100 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

118 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ ตำมบรรจุ

119 เส้นกว๋ยจั๊บ กโิลกรัม 300 แห้ง ไม่เหม็นหืน ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

120 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 1,200 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ เป็นแผ่น ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

121 เส้นกว๋ยเต๋ียวจนัทร์ กโิลกรัม 1,000 จนัทบุรี ใหม่ แห้ง ไม่เหม็นหืน ตำมบรรจุ

122 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 40 เส้นไม่เละ สีขำวหรือสีเขยีว ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

123 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 100 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 4 ก.ก./ถงุ

124 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 800 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 5 ก.ก./ถงุ

125 เส้นเล็ก กโิลกรัม 700 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

126 หน่อไม้จนีแช่ กโิลกรัม 30 ไม่เหม็น ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

127 หน่อไม้ดอง กโิลกรัม 200 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

128 หน่อไม้ปิบ๊ (หน่อใหญ)่ กโิลกรัม 500 หน่อเท่ำกนั ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

129 หน่อไม้ปิบ๊ฝอย กโิลกรัม 1,000 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

130 หน่อไม้รวกปิบ๊ กโิลกรัม 300 หน่อเล็ก ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

131 หมูหยอง กโิลกรัม 30 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

132 หัวฉำ่ยโป้ (หวำน) กโิลกรัม 150 หวำน กรอบ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

133 เห็ดหอม-แห้ง กโิลกรัม 20 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ



134 เห็ดหูหนูขำว-แห้ง กโิลกรัม 5 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

135 แห้วเชื่อม กโิลกรัม 100 ปอกแล้วในน ้ำเชื่อม ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

136 แห้วต้มสุก กโิลกรัม 100 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

137 อำหำรกระป๋อง กระป๋อง 90 มีเคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ

138 มันฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 50 มันฝร่ังแชแ่ขง็ 1 ก.ก./ถงุ

139 ผงขมิ น กโิลกรัม 2 ใหม่ หอม 1 ก.ก./ถงุ

140 ไกห่ยอง กโิลกรัม 5 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

141 ดิจอง มัสตำด ขวด 15 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด

142 แคนเบอร์ร่ีซอส กระป๋อง 15 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระป๋อง

143 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 50 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

144 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 50 ตรำเพรส ขนำด 330 มิลลิลิตร ขวด

145 น ้ำสลัด บัลซำมิค ขวด 20 ตรำเพรส ขนำด 330 มิลลิลิตร ขวด

146 พำมำซำน ชสี แท่ง 10 ตรำอมิพีเรียล ขนำด 1.3 กโิลกรัม แท่ง

147 ดอกอญัชนัแห้ง กโิลกรัม 20 แห้ง ใหม่ กโิลกรัม



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 60 ตราไมกา้ ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 15 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 11"

5 กล่องกระดาษ ขนาด 5" x 5" x 3" 2,000 เป็นกล่องส าเร็จรูป

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 10 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 500 ตราเนสกาแฟ ใหม่

8 กาแฟกระป๋อง ตามบรรจุ 700 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

9 กาแฟชนิดซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 100 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

10 เกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ถงุ 100 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่

11 เกลือป่น 1 กโิลกรัม 2,000 ตราปรุงทิพย ์ใหม่

12 เกา๋กี้ กโิลกรัม 15 ไม่ขึ้นรา ใหม่ สะอาด

13 ขา้วเกรียบกุ้ง-ดิบ 500 กรัม/ถงุ 400 ตรามโนราห์ ใหม่

14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถงุ 50 ตราแอโร่ ใหม่

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 60,000 ตราคอฟฟีเ่มต ใหม่

16 คอนเฟลค (เกล็ดขา้วโพด) 20 กรัม/กล่อง 300 ตราเนสท์เล่ รวมรสชอ็กโกแลต

17 เคปเปอร์ กระป๋อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

18 งาขาว 500 กรัม/ถงุ 60 ตราขา้วทอง ใหม่

19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 240 ตรา UFC ใหม่

20 จนัทร์แปดซีก กโิลกรัม 50 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

21 ชอ้นกาแฟ 500 คัน/ถงุ 10 ท าจากพลาสติกชั้นดี

22 ชาจนี 100 กรัม/กล่อง 15 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 240 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชสีป่น 125 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขยีว 227 กรัม/ขวด 5 ใหม่ สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 5 ใหม่ สะอาด

27 ซวงเจยีว กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอาด

28 ซอสไกง่วง ขวด 24 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิ๊กโฉว่ ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 30 ใหม่

30 ซอสน้ าจิ้มไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 360 ตราแม่ประนอมหรือพันท้ายนรสิงห์

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC 360 ตราแม็กกี้ ใหม่

ประเภทที่ 3 อาหารแห้ง 148  รายการ

หมายเหตุคุณภาพ/ยี่ห้อล าดับที่ รายการ ขนาดของหน่วย
จ านวน

โดยประมาณ



หมายเหตุคุณภาพ/ยี่ห้อล าดับที่ รายการ ขนาดของหน่วย
จ านวน

โดยประมาณ

32 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 420 ตราภูเขาทอง ฝาเขยีว ใหม่

33 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 100 CC/ขวด 400 ตราภูเขาทอง ใหม่

34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 360       ตราไฮคิวหรือศรีราชาพานิช

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด 480 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 420 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

37 ซอสมะเขอืเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 500 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขอืเทศ 300 กรัม/ขวด 600 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด

40 ซีอิ๋วขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 200 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

41 ซีอิ๊วขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 300 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

42 ซีอิ๋วขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 600 ตราง่วนเชยีง ใหม่

43 ซีอิ๋วญี่ปุน่ 1 ลิตร/ขวด 60 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิ๊วด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 240 ตราง่วนเชยีง ใหม่

45 ซีอิ๊วหวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 180 ตราง่วนเชยีง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 15 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปกอ้นรสไก่ 1,000 กรัม/ถงุ 480 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปขา้วโพด 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กโิลกรัม 12 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถงุ 50 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระป๋อง 15 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกยีบไม้ 50 คู่/แพ็ค 100 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจี้ยวด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 360 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

55 ถั่วลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง 300 ตรา UFC ใหม่

56 ทารากอ้น 14 กรัม/ขวด 12 ใหม่

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็คโกแลต

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็คโกแลต

59 นมขน้ 388 กรัม/กระป๋อง 40 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

60 นมถั่วเหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราไวตามิล้ค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมิลล์ ใหม่

62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 9,600 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

63 น้ าขงิผง 16 ซอง/กล่อง 1,000 ตรามอนเดีย ใหม่



หมายเหตุคุณภาพ/ยี่ห้อล าดับที่ รายการ ขนาดของหน่วย
จ านวน

โดยประมาณ

64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก ้ใหม่

65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 12 ตรา IMPERIAL ใหม่

66 น้ าด่ืมถว้ย ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซีซี 1,000 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กโิลกรัม 720 ใหม่ สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 80,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอยา่งดี กโิลกรัม 10,000 ตรามิตรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC 600 ตราหอยนางรม ใหม่

72 น้ าปลาซอง 6 กรัม/ซอง 30,000 ตราหอยนางรม ใหม่

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 800 ตรายนูิฟ รสผักหรือผลไม้รวม ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 800 ตรายนูิฟ รสผักหรือผลไม้รวม ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก ้ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก ้ใหม่

77 น้ ามะเขอืเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 12 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 40 ตรามังกร ใหม่

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 300 ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามันพืช (ถั่วเหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 900 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 20 EXTRA VIRGIN ยี่ห้อ BERTOLLI

82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 400 ตราชอ้นทอง ใหม่

84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก ้ใหม่

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถงุ 50 ใหม่ คุณภาพดี

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 300 ตราควีน ใหม่

88 น้ าส้มสายชกูล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 360 ตราภูเขาทอง ใหม่

89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา BROOK ใหม่

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 240 ตราเฮลบลูบอย ใหม่

91 น้ าองุ่นขาว 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก ้ใหม่

92 น้ าองุ่นแดง 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก ้ใหม่

93 น้ าแอปเปิล้ 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก ้ใหม่

94 เนยมาการีน 2 ก.ก./ถงั 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 180 ตราแม่ประนอม ใหม่



หมายเหตุคุณภาพ/ยี่ห้อล าดับที่ รายการ ขนาดของหน่วย
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96 ปลาซาดีนในซอสมะเขอืเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 240 ตราอะยมั ใหม่

97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 50 ตราพรานทะเล ใหม่

98 แป้งขา้วโพด 700 กรัม/กล่อง 400 ตราไมซีน่า ใหม่

99 แป้งบัวแดง กโิลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถงุ 800 ตราปลามังกร ใหม่

102 แป้งสาลี กโิลกรัม 400 ตราว่าว ใหม่

103 แป้งอเนกประสงค์ กโิลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

104 โป้ยกั๊กผง กโิลกรัม 24 ใหม่ สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 60 ใหม่ สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 100 ตราเป็ดคู่ ใหม่

107 ผงวุ้น ซอง 36 ใหม่ สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 240 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจก๊ฉา่ย 145 กรัม/กระป๋อง 240 ตรานกพิราบ ใหม่

110 พริกไทยป่น 500 กรัม/ถงุ 240 ตรามือ ใหม่

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถงุ 240 ตรามือ ใหม่

112 พริกไทยเม็ดด า กโิลกรัม 10 ตรามือ ใหม่

113 พริกป่น-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถงุ 200 ตราไร่ทิพย ์ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

115 มักกะโรนี (ชนิดขอ้งอ) 450 กรัม/ถงุ 400 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 30 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เม็ดผักชี กโิลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 36 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

119 ไม้จิ้มฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่

120 ไมโล 800 กรัม/ถงุ 1,200 ตราไมโล ใหม่

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิ้น/ถงุ 10 ไม่ขึ้นรา

122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม่ สะอาด

123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระป๋อง 100 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระป๋อง 100 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 20 ใหม่

126 ล าใยกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรา UFC ใหม่

127 ล้ินจี่กระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 48 ตรา UFC ใหม่
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128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 80 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยี่หร่า กโิลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

130 วุ้นเส้น 500 กรัม/ถงุ 200 ตราต้นถั่ว ถงุสีเขยีว ใหม่

131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 12 ยี่ห้อ MONT CLAIR

132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 12 ยี่ห้อ MONT CLAIR

133 สปาเกต๊ต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถงุ 12 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

134 สาคูเม็ดเล็ก 480 กรัม/ถงุ 100 ตราปลามังกร ใหม่

135 สาคูเม็ดใหญ่ 980 กรัม/ถงุ 50 ตราปลามังกร ใหม่

136 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) ซอง 50 มี อย. รับรอง ใหม่

137 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) อยา่งน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 30 มี อย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมีข่าว  2,700 กรัม/ถงุ 150 ตราไวไว ใหม่

139 หนังยาง บรรจถุงุละ 0.5 กโิลกรัม 100 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุ่ย

140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 50 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 36 ตรารวงขา้ว

142 เหล้าจนี 600 มิลลิกรัม/ขวด 120 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กโิลกรัม 40 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ้นรา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 140 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากบัปีบ๊น้ ามันพืช 200 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 20 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กโิลกรัม 20 ใหม่



1 กระเจี๊ยบสด กโิลกรัม 60 สด ออ่น 5 กก./ถงุ

2 กระชายฝอย กโิลกรัม 60 สะอาด สด เส้นเล็กยาว 1 กก./ถงุ

3 กระชายสด - หัว กโิลกรัม 100 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

4 กระเทียมกลีบแห้ง กโิลกรัม 2,500 กระเทียมไทย เม็ดแห้ง ไม่ฝ่อ ไม่ขึ้นรา 5 กก./ถงุ

5 กะหล ่าปลี กโิลกรัม 3,000 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถงุ

6 กะหล ่าปลีสีม่วง กโิลกรัม 50 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถงุ

7 ขมิน้ขาว กโิลกรัม 150 ปอกเปลือก สด ไม่เป็นน้่า 1 กก./ถงุ

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 10 สด 5 กก./ถงุ

9 ขา้วโพดดิบ กโิลกรัม 50 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

10 ขา้วโพดออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ไม่มีเปลือก ยาวประมาณ 4 นิว้ 5 กก./ถงุ

11 ขา่ออ่น กโิลกรัม 250 สด 5 กก./ถงุ

12 ขงิแก ่- หัว กโิลกรัม 150 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

13 ขงิซอย กโิลกรัม 200 ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

14 ขงิออ่น - หัว กโิลกรัม 200 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

15 แขนงกะหล ่า กโิลกรัม 500 ไม่แก ่เป็นหัว สด 5 กก./ถงุ

16 คะน้าต้นใหญ่ กโิลกรัม 5,000 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถงุ

17 ชะอม กโิลกรัม 100 สด 5 กก./ถงุ

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 3,000 สด หัวใหญ่ ไม่ติดใบ 5 กก./ถงุ

19 ดอกกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 200 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

20 ดอกแค กโิลกรัม 200 สด 5 กก./ถงุ

21 ดอกหอม กโิลกรัม 200 สด ไม่เหลือง 5 ก.ก./ถงุ

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 20 สด 3 กก./ถงุ

23 ต้นหอม กโิลกรัม 1,200 สด ไม่มีดินติด หัวไม่โต 2 กก./ถงุ

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 300 สด 2 กก./ถงุ

25 ต่าลึง กโิลกรัม 300 สด เด็ดกา้น 5 กก./ถงุ

26 แตงกวา กโิลกรัม 3,000 สด กรอบ 5 กก./ถงุ

27 แตงไทยออ่น กโิลกรัม 12 สด ไม่เหลือง 10 ลูก/ก.ก. 1 กก./ถงุ

28 แตงโมออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกนั 6 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

29 แตงร้าน กโิลกรัม 5,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกนั ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไม่ลีบสด 5 กก./ถงุ

31 ถั วงอก กโิลกรัม 1,000 ไม่ฟอกสี ขาว สะอาด สด 5 กก./ถงุ

ประเภทที่ 4 ประเภทผัก จ ำนวน 117 รำยกำร

หมำยเหตุคุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ



หมำยเหตุคุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ

32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 2,500 ฝักไม่ลีบ สด 5 กก./ถงุ

33 ถั วพู กโิลกรัม 100 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 250 ออ่น ฝักไม่ใหญ่เกนิไป 5 กก./ถงุ

35 น้่าเต้า กโิลกรัม 250 สด เขยีว 6 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถงุ

36 บร็อกโคลี กโิลกรัม 2,500 สด แต่งแล้ว หัวใหญ่ พันธุ์นอก 5 กก./ถงุ

37 บวบเหลี ยม กโิลกรัม 600 สด ออ่น ขนาดเท่าๆ กนั 5 กก./ถงุ

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 200 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถงุ

39 ใบกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 300 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

40 ใบกุ้ยฉา่ยขาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไม่เละ 1 กก./ถงุ

41 ใบขี้เหล็ก กโิลกรัม 300 ใหม่ ต้มสุกแล้ว มีดอก ไม่มีกา้น 5 กก./ถงุ

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 15 สด 5 กก./ถงุ

43 ใบตองสด กโิลกรัม 180 สด ใบยาว ไม่แตก 5 กก./ถงุ

44 ใบเตย กโิลกรัม 150 สด ใบยาว สะอาด 5 กก./ถงุ

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไม่ร่วง 1 กก./ถงุ

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถงุ

47 ใบยอ กโิลกรัม 30 สด ใบออ่น 5 กก./ถงุ

48 ใบยา่นาง กโิลกรัม 5 สด ใบแก่ 5 กก./ถงุ

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถงุ

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 200 สด 5 กก./ถงุ

51 ผักกวางตุ้ง กโิลกรัม 1,200 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 500 สด 5 กก./ถงุ

53 ผักกะเฉด กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว ความยาวไม่เกนิ 40 ซม. 5 ก.ก./ถงุ

54 ผักกาดแกว้ กโิลกรัม 100 สดแน่น 5 กก./ถงุ

55 ผักกาดขาว กโิลกรัม 2,500 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถงุ

56 ผักกาดหอม - สลัด กโิลกรัม 300 เขยีว สด ตัดแต่งแล้ว 2 กก./ถงุ

57 ผักขม กโิลกรัม 800 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

58 ผักค้ึนฉา่ย กโิลกรัม 400 สด สะอาด 2 กก./ถงุ

59 ผักชไีทย กโิลกรัม 300 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

60 ผักชฝีรั ง กโิลกรัม 200 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

61 ผักบุง้จนี กโิลกรัม 3,000  สด ไม่ติดราก ความยาวไม่เกนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

62 ผักบุง้ไทย กโิลกรัม 2,000  สด ไม่ติดราก ความยาวไม่เกนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 50 สด ยอดออ่น 5 กก./ถงุ



หมำยเหตุคุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ

64 ผักไผ่ กโิลกรัม 20 สด ยอดออ่น สะอาด 1 กก./ถงุ

65 ผักพาสเล่ย ์(ฝรั ง) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 70 สด 1 กก./ถงุ

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 500 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

69 พริกขี้หนู กโิลกรัม 300 แดง สด ไม่ติดกา้น 3 กก./ถงุ

70 พริกขี้หนูสวน กโิลกรัม 50 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถงุ

71 พริกชี้ฟ้าเขยีว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถงุ

72 พริกชี้ฟ้าแดง กโิลกรัม 400 สด 2 กก./ถงุ

73 พริกชี้ฟ้าเหลือง กโิลกรัม 300 สด 2 กก./ถงุ

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถงุ

75 พริกหยวก กโิลกรัม 200 สด 2 กก./ถงุ

76 พริกหยวกฝรั งเขยีว กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถงุ

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 50 สด 1 กก./ถงุ

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 50 สด 1 กก./ถงุ

79 ฟักเขยีว กโิลกรัม 4,000 3 - 4 กโิลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถงุ

80 ฟักทอง กโิลกรัม 1,000 4 - 4 กโิลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถงุ

81 มะขามฝักเล็ก กโิลกรัม 50 สด สะอาด 5 กก./ถงุ

82 มะเขอืเทศสีดา กโิลกรัม 500 สีแดง ไม่ช้่า สด 3 กก./ถงุ

83 มะเขอืเทศใหญ่ กโิลกรัม 600 สีแดง ไม่ช้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

84 มะเขอืเปราะ กโิลกรัม 1,500 สด ไม่แก่ 10 กก./ถงุ

85 มะเขอืพวง กโิลกรัม 300 สด ไม่ติดกา้น 5 กก./ถงุ

86 มะเขอืยาว กโิลกรัม 500 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถงุ

87 มะนาวแป้น กโิลกรัม 2,000 สด 25 ลูก/กโิลกรัม 5 กก./ถงุ

88 มะม่วงดิบ กโิลกรัม 200 สด มีรสเปร้ียว 5 กก./ถงุ

89 มะระจนี กโิลกรัม 1,500 ลูกใหญ่ สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

90 มะระไทย กโิลกรัม 200 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถงุ

91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 600 ลูกยาว สด 10 กก./ถงุ

92 มันไขดิ่บ กโิลกรัม 400 หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 1 กก./ถงุ

93 มันเทศดิบ กโิลกรัม 2,000 สด หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 10 กก./ถงุ

94 มันฝรั งดิบ กโิลกรัม 300 สด ขนาดเท่าๆ กนั ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

95 เม็ดพริกไทยออ่น กโิลกรัม 100 สด ไม่ด่า 1กก./ถงุ



หมำยเหตุคุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
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96 ยอดกะถนิ กโิลกรัม 30 สด ใบไม่ร่วง 5 กก./ถงุ

97 ยอดคะน้า กโิลกรัม 1,500 สด ออ่น 5 กก./ถงุ

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 300 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถงุ

99 ลูกมะกรูด ลูก 300 สด ไม่เหลือง 8 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

100 สายบัว กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถงุ

101 หน่อไม้น้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 400 สด ไม่แก ่ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถงุ

102 หน่อไม้สด กโิลกรัม 500 สไลด์เป็นแผ่น สด 5 กก./ถงุ

103 หอมแดง กโิลกรัม 1,500 สด หอมไทย ขนาดกลาง 5 กก./ถงุ

104 หอมหัวใหญ่ กโิลกรัม 1,500 สด ขนาดเท่าๆ กนั 5 หัว/ก.ก. 5 กก./ถงุ

105 หัวแครอท กโิลกรัม 1,500 สด ไม่มีกา้น พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถงุ

106 หัวปลี กโิลกรัม 50 สด หัวใหญ่ 5 กก./ถงุ

107 หัวผักกาดขาว (ฉา่ยเท้า) กโิลกรัม 3,200 สด ไม่มีกา้น ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

108 เห็ดนางฟ้า กโิลกรัม 1,200 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถงุ

109 เห็ดฟาง กโิลกรัม 400 ดอกตูม ดอกใหญ่ ออ่น สด สะอาด 5 ก.ก./ถงุ

110 เห็ดหูหนู - สด กโิลกรัม 200 สด สะอาด 2 กก./ถงุ

111 คะน้าฮ่องกง กโิลกรัม 20 สด ใหม่ 1 กก./ถงุ

112 ผักกาดคอส กโิลกรัม 20 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

113 ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด กโิลกรัม 20 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

114 ผักเรดโอค๊ กรีนโอค๊ กโิลกรัม 20 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

115 มะเขอืเทศเชอรี กโิลกรัม 30 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

116 เห็ดเขม็ทอง กโิลกรัม 40 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

117 เห็ดออริจิ กโิลกรัม 50 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ



1 กล้วยไข่ หวี 200 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

2 กล้วยน ้าว้า หวี 1,500 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

3 กล้วยหอม หวี 50 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

4 แกว้มังกร กโิลกรัม 1,500 สด หวาน 2 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถุง

5 ขนุนสุก กโิลกรัม 300 แกะเปลือก แกะเม็ด สด สะอาด 1 กก./ถุง

6 แคนตาลูป กโิลกรัม 2,500 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

7 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 1,500 สด ไม่ด้า 10 กก./ถุง

8 ชมพู่เขียว กโิลกรัม 400 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

9 ชมพู่แดง กโิลกรัม 800 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

10 แตงไทยสุก กโิลกรัม 400 สด หวาน 10 กก./ถุง

11 แตงโมจินตหรา กโิลกรัม 5,000 5 กโิลกรัม/ลูก สด ตามบรรจุ

12 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 60 พันธุช์ะนี แกะเปลือก 10 กก./ถุง

13 ฝร่ัง กโิลกรัม 3,000 พันธุส์าล่ี ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

14 พุทรา กโิลกรัม 300 พันธุแ์อปเปิ้ล ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

15 มะม่วงเขียวเสวยดิบ กโิลกรัม 2,500 สด มัน ลูกใหญ่ 10 กก./ถุง

16 มะม่วงน ้าดอกไม้สุก กโิลกรัม 50 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

17 มะม่วงฟ้าล่ันดิบ กโิลกรัม 500 สด หวาน มัน 10 กก./ถุง

18 มะม่วงอกร่องสุก กโิลกรัม 50 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

19 มะละกอสุก กโิลกรัม 3,000 พันธุแ์ขกด้าหรือฮอลแลนด์ 10 กก./ถุง

20 มังคุด กโิลกรัม 300 สด หวาน ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

21 มันแกว กโิลกรัม 200 สด กรอบ ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง

22 ลองกอง กโิลกรัม 300 สด หวาน ลูกใหญ่ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

23 ละมุด กโิลกรัม 50 สด หวาน กรอบ ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

24 ล้าไย กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ เนื อหนา 10 กก./ถุง

25 ลิ นจี่ กโิลกรัม 400 สด หวาน สีแดง ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

26 สตรอเบอร่ี กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ สีแดง 10 กก./ถุง

27 ส้มเขียวหวาน กโิลกรัม 1,500 สด หวาน เบอร์ 0 ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

28 ส้มเช้ง กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

29 ส้มโอ ลูก 50 พันธุท์องดี สด ตามบรรจุ

30 สับปะรดเนื อสอง กโิลกรัม 400 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

ประเภทที่ 5 ประเภทผลไม้ จ ำนวน 40 รำยกำร

หมำยเหตุคุณภำพ/ยีห่้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
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31 สับปะรดเนื อหนึ่ง กโิลกรัม 3,000 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

32 สับปะรดภูเกต็ กโิลกรัม 100 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

33 สาล่ี กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

34 องุ่นเขียว กโิลกรัม 300 สด หวาน ไม่ช ้า ลูกใหญ่ เป็นพวง 10 กก./ถุง

35 องุ่นม่วง กโิลกรัม 300 สด หวาน ไม่ช ้า ลูกใหญ่ เป็นพวง 10 กก./ถุง

36 แอปเปิ้ล (เขียว) กโิลกรัม 80 พันธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

37 แอปเปิ้ล (แดง) กโิลกรัม 80 พันธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

38 แอปเปิ้ลฟูจิ กโิลกรัม 80 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

39 ส้มสายน ้าผึ ง กโิลกรัม 100 สด หวาน  ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

40 ส้มโชกลุ กโิลกรัม 70 สด หวาน  ไม่ช ้า 10 กก./ถุง



ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 5,000 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

2 กระดูกซุป (กระดูกข้อ) กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

3 กระเพาะปลาชนดิแผ่น กโิลกรัม 250 แหง้ เหลือง ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง

4 กระเพาะปลาหลอด กโิลกรัม 250 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. แหง้ ไมห่นื 5 ก.ก./ถุง

5 กระเพาะหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 2 ลูก/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

6 กุง้กา้มกราม กโิลกรัม 200 15 - 18 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

7 กุง้กลุาด า กโิลกรัม 120 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

8 กุง้ขาววัง กโิลกรัม 2,500 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

9 กุง้ฝอยสด กโิลกรัม 45 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

10 กุง้แหง้ กโิลกรัม 300 ตัวใหญ่ ไมใ่ส่สี แหง้ ไมม่เีปลือก 5 ก.ก./ถุง

11 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 1,500 ตราเจ๊เล็ก ใหม่/ตราปงึหง่ีเชียง ตามบรรจุ

12 เกีย๊วปลา กโิลกรัม 40 สด ไมม่กีล่ินคาว 1 ก.ก./ถุง

13 ไกข่้าวมัน (ไกต่อน) กโิลกรัม 3,500 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

14 ขาไก ่(เล็บมอืนาง) กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

15 ขาหมขูาหนา้ กโิลกรัม 4,000 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

16 ขาหมขูาหลัง กโิลกรัม 250 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

17 ไข่ไก่ ฟอง 140,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

18 ไข่เค็ม ฟอง 2,000 จากไชยา ตามบรรจุ

19 ไข่นกกระทา ฟอง 10,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง

20 ไข่เปด็ ฟอง 1,500 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

21 ไข่เยีย่วม้า ฟอง 300 ใหม่ 30 ฟอง/แผง

22 คอหมู กโิลกรัม 500 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง

23 คากิ กโิลกรัม 100 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

24 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 800 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง

25 โคนปกีบน กโิลกรัม 3,500 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

26 โครงไก ่(กระดูกซุป) กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

27 ซ่ีโครงหมูออ่น (ยกแผ่น) กโิลกรัม 4,000 ไมติ่ดกระดูกสันหลัง 10 ก.ก./ถุง

28 เซ่ียงจีห้มู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

29 ตับหมู กโิลกรัม 2,000 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

30 ไตปลา (ขวด) กโิลกรัม 50 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

31 นอ่งไก่ กโิลกรัม 200 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 118 รายการ

ล าดับ
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รายการ

ขนาด

ของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
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32 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 4,500 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

33 เนือ้ปลากระพงแดง กโิลกรัม 1,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดท้อง สด 10 ก.ก./ถุง

34 เนือ้ปลาขูด กโิลกรัม 3,000 ปลายีส่ก สด ไมเ่หมน็คาว 1 ก.ก./ถุง

35 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 1,500 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง

36 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 800 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง

37 เนือ้ปกูอ้น กโิลกรัม 50 ไมป่น่ สด ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง

38 เนือ้สันนอกวัว กโิลกรัม 200 สด แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

39 เนือ้สันใน กโิลกรัม 200 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

40 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 9,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง

41 เบคอน กโิลกรัม 100 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

42 ปลากระด่ีแผ่น กโิลกรัม 500 แหง้ ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

43 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 300 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

44 ปลากระพงแดง กโิลกรัม 100 1.5 กโิลกรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

45 ปลาเกร็ดขาวสามรส กโิลกรัม 300 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 10 ก.ก./ถุง

46 ปลาเกา๋ กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

47 ปลาจาระเมด็ขาว กโิลกรัม 20 400 กรัม/ตัว สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

48 ปลาจาระเมด็ด า กโิลกรัม 20 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

49 ปลาช่อน กโิลกรัม 5,500 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

50 ปลาซาบะ กโิลกรัม 80 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

51 ปลาซิวสด กโิลกรัม 300 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง

52 ปลาดาบ กโิลกรัม 20 ตัวไมต่่ ากว่า 1 กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

53 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 8,000 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง

54 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 4,400 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง

55 ปลาทับทิม กโิลกรัม 3,500 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

56 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 1,000 16 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง

57 ปลาทูสด กโิลกรัม 3,000 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง

58 ปลานลิ กโิลกรัม 500 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

59 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 300 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

60 ปลาเนือ้ออ่น กโิลกรัม 100 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

61 ปลาสลิด กโิลกรัม 1,000 14 ตัว/กโิลกรัม แหง้ ไมเ่ค็มมาก 5 ก.ก./ถุง

62 ปลาสวาย กโิลกรัม 50 หัน่เปน็ชิน้ สด ไมป่นท่อนหาง 5 ก.ก./ถุง

63 ปลาส าลี กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

ราคากลางเนือ้สัตว์
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64 ปลาหมึกวง กโิลกรัม 120 แหง้ ใส สะอาด ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

65 ปลาหมึกหลอด กโิลกรัม 2,000 8 - 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

66 ปลาหมึกหอม กโิลกรัม 50 6 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

67 ปลาหมึกแหง้ (แช่) กโิลกรัม 300 4 ตัว/กโิลกรัม นิม่ไมแ่ข็งมาก 10 ก.ก./ถุง

68 ปลาหวาน กโิลกรัม 120 ไมห่วานมาก แหง้ เปน็แผ่น 10 ก.ก./ถุง

69 ปลาอนิทรีย์เค็ม กโิลกรัม 500 2 กโิลกรัม/ตัว เนือ้แข็ง ท้องไมเ่ละ 10 ก.ก./ถุง

70 ปลาอนิทรีย์สด ทั้งตัว กโิลกรัม 50 2 กโิลกรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

71 ปลาโอ กโิลกรัม 50 ตัวละไมต่่ ากว่า 1 ก.ก. สด 5 ก.ก./ถุง

72 ปอดหมู กโิลกรัม 500 สด สะอาด ไมด่ า 10 ก.ก./ถุง

73 ปกีเต็ม กโิลกรัม 800 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

74 ปกีแบน กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

75 ปเูค็ม กโิลกรัม 120 ตัวเล็ก สะอาด ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

76 ปมู้า กโิลกรัม 200 สด เนือ้แนน่ 400 กรัม/ตัว 5 ก.ก./ถุง

77 ปอูดั กโิลกรัม 60 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

78 เปด็สด (เชอร่ี) กโิลกรัม 800 2.5-3 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

79 มันแข็งหม ูมีหนงั กโิลกรัม 120 มนัมากกว่าหนงั หนงับาง 10 ก.ก./ถุง

80 แมงกะพรุน กโิลกรัม 100 สีขาว เปน็ช่อ สด 10 ก.ก./ถุง

81 ล้ินวัว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

82 ลูกชิน้กุง้ กโิลกรัม 60 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

83 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 120 ตราสหฟาร์ม/ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

84 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 120 ตราสหฟาร์ม/ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

85 ลูกชิน้เนือ้ กโิลกรัม 50 ตราแชมป/์ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

86 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 500 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

87 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 360 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

88 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 2,500 ตราเมอืงทอง/ตราสะพานนนท์ 1 ก.ก./ถุง

89 เลือดไก่ กอ้น 3,000 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

90 เลือดหมูกอ้น กอ้น 1,000 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

91 เลือดหลอด หลอด 100 ใหม่ ตามบรรจุ

92 เศษเนือ้ กโิลกรัม 50 สด สะอาด ผังผืดไมเ่ยอะ 5 ก.ก./ถุง

93 สะโพกไก่ กโิลกรัม 500 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

94 สะโพกหมู (หมูเนือ้แดง) กโิลกรัม 1,500 หมเูนือ้แดง คุณภาพไมติ่ดมนั 10 ก.ก./ถุง

95 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 400
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

ราคากลางเนือ้สัตว์
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96 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 6,000
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

97 ไส้ใหญ่หมู กโิลกรัม 500 ลวกแล้ว ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง

98 ไส้ออ่นหมู กโิลกรัม 400 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

99 หนงัหมูแช่ (แผ่น) กโิลกรัม 500 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

100 หนงัหมูแช่ (ฝอย) กโิลกรัม 240 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

101 หมปูา่ กโิลกรัม 150 ติดหนงั เผาสะอาด มนันอ้ย 10 ก.ก./ถุง

102 หมแูผ่น กโิลกรัม 200 แหง้ ไมเ่หมน็หนื 10 ก.ก./ถุง

103 หมยูอ แท่ง 1,000
ตราปงึหง่ีเชียง/ส.ขอนแกน่ ขนาด

ไมน่อ้ยกว่า 270 กรัม
ตามบรรจุ

104 หมสัูนนอก กโิลกรัม 13,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

105 หมสูามชัน้ กโิลกรัม 3,000 หนงัสะอาด บาง แผ่น ไมติ่ดขน 10 ก.ก./ถุง

106 หอยนางรม กโิลกรัม 50 ตัวโตปานกลาง สด 1 ก.ก./ถุง

107 หอยแมลงภูต้่มสุก กโิลกรัม 500 ตัวใหญ่ ต้มสุก ไมป่นน้ า 10 ก.ก./ถุง

108 หอยแมลงภูส่ดแกะ กโิลกรัม 300 ตัวใหญ่ แกะแช่น้ า น้ าไมม่าก 1 ก.ก./ถุง

109 หอยลาย กโิลกรัม 150 ตัวใหญ่ สด ไมแ่กะ 10 ก.ก./ถุง

110 หวัใจหมู กโิลกรัม 500 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

111 หางวัว กโิลกรัม 30 สด สะอาด เผาแล้ว 5 ก.ก./ถุง

112 แหนมหมู แท่ง 1,000 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ

113 เอน็แกว้ (นอ่งลาย) กโิลกรัม 100 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

114 เอน็หม ู(แช่) กโิลกรัม 60 สด สะอาด ไมเ่ละ 1 ก.ก./ถุง

115 แฮมไก่ กโิลกรัม 80 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

116 แฮมหมู กโิลกรัม 1,500 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

117 โบโลนา่ไก่ กโิลกรัม 200 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง

118 โบโลนา่หมู กโิลกรัม 300 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง

-                 

ราคากลางเนือ้สัตว์



1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 200 ไม่ปนน ้ำ 3 กก./ถงุ

2 กะทิสด กโิลกรัม 3,500 สด สะอำด ไม่มีกล่ินหืน 5 ก.ก./ถงุ

3 กะทิส้ำเร็จรูป กล่อง 3,000 ตรำชำวเกำะหรืออร่อยดี กล่องละ 1 ก.ก. ตำมขนำด

4 กะปิ กโิลกรัม 100 ตรำกุ้งไทย/คลองโคน 1 ก.ก./ถงุ

5 เกลือเม็ด กโิลกรัม 200 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

6 เกี๊ยมฉำ่ย กโิลกรัม 3,000 ไม่มีน ้ำ ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

7 เกี๊ยมบ๊วยดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ ใหม่ -

8 เกี ยมอี๋ กโิลกรัม 100 ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

9 ขนมจนี กโิลกรัม 400 แป้งหมัก ใหม่ 20 ก.ก./ถงุ

10 ขนมปัง (โฮลวีท) 18แผ่น/แถว 50 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถงุ

11 ขนมปังแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 3,500 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถงุ

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 200 แป้งไม่มำก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

13 ขำ้วต้มน ้ำวุ้น ตัว 1,000 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถงุ

14 ขำ้วตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 20 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 0.5ก.ก./ถงุ

15 ขำ้วโพดแกะเม็ด กโิลกรัม 200 สด สะอำด ไม่มีขนใยปน 5 ก.ก./ถงุ

16 ขำ้วเหนียวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 700 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก ตำมบรรจุ

17 ขำ้วเหนียวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 50 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

18 ขำ้วเหนียวด้ำสุก กโิลกรัม 300 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

19 ขำ้วเหนียวมูล (ขำว) กโิลกรัม 200 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

20 ขงิดอง กโิลกรัม 30 สีชมพู ออ่น ไม่แขง็ ใหม่ 5 กก./ถงุ

21 ครองแครง กโิลกรัม 300 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

22 ฉำ่ยโป้หัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 200 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถงุ

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 1,000 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

24 ซอสเยน็ตำโฟ กโิลกรัม 50 ใหม่ สด สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 1,200 เส้นไม่แข็ง มีกล่ินหอม ใช้สีธรรมชำติ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

27 ดอกกระเจี๊ยบแห้ง กโิลกรัม 20 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ นรำ 2 ก.ก./ถงุ

28 ดอกเกก๊ฮวยแห้ง กโิลกรัม 20 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ นรำ 1ก.ก./ถงุ

29 ดอกไม้จนี กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ นรำ 1 กก./ถงุ

30 ตั งฉำ่ย กโิลกรัม 250 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง

ประเภทที ่2 อาหารประเภทของเบ็ดเตลด็และวสัดอ่ืุน จ านวน 147 รายการ
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31 เต้ำเจี ยวขำว กโิลกรัม 100 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 200 ตรำหยั่นหวอ่หยุ่น (โม่อิมสี) ถังละ 18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 500 ใหม่ สะอำด 5 แผ่น/ถงุ

34 เต้ำหูท้อด ชิ น 4,000 ใหม่ ไม่เหม็น 5 พวง/ถงุ

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 50 ตรำจนีแดง ผสมถั่วเหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 60 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ

37 เต้ำหูห้ลอด(ขำว) หลอด 2,000 ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

38 เต้ำหูห้ลอด(ใข่) หลอด 1,000 ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 2,000 ใหม่ สะอำด ไมเปรี ยว 5 แผ่น/ถงุ

40 ถั่วเขยีว กโิลกรัม 500 ตรำไร่ทิพย ์ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

41 ถั่วด้ำสุก กโิลกรัม 400 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

42 ถั่วแดงสุก กโิลกรัม 100 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

43 ถั่วท้ำเต้ำส่วน กโิลกรัม 300 ต้มสุกแล้ว ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

44 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 250 เม็ดใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ

45 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 100 แก ่เม็ดใหญ่ มีเปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

46 ถำ่นหุงขำ้ว (ไร้ควัน) ถงุ 50 5 กโิลกรัม/ถงุ 5 ก.ก./ถงุ

47 ทับทิมกรอบ กโิลกรัม 1,200 ใหญ่ ตัวใส ไม่ผสมสีมำก แห้ง ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

48 นมสด (พำสเจอร์ไลท)์ แกลลอน 50 2 ลิตร/แกลลอน ตรำโฟร์โมสต์หรือดัชมิลค์ 2 ลิตร

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 1,000 สะอำด ไม่แขง็ ปีบ๊

50 น ้ำพริกแกงกะหร่ี กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

51 น ้ำพริกแกงเขยีวหวำน กโิลกรัม 300 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

52 น ้ำพริกแกงเขียวหวำน เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

53 น ้ำพริกแกงไตปลำ กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

54 น ำ้พริกแกงปำ่ กโิลกรัม 150 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

55 น ้ำพริกแกงเผ็ด กโิลกรัม 900 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

56 น ้ำพริกแกงเผ็ด เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

57 น ้ำพริกแกงแพนง กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

58 น ้ำพริกแกงมัสหมัน่ กโิลกรัม 100 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

59 น ้ำพริกแกงมัสหมัน่ เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

60 น ้ำพริกแกงส้ม กโิลกรัม 400 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ
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61 น ้ำพริกแกงส้ม เจ กโิลกรัม 10 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

62 น ้ำพริกแกงเหลือง กโิลกรัม 30 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

63 น ้ำพริกแกงฮังเล กโิลกรัม 30 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

64 น ้ำพริกเผำ (กระป๋อง) กระป๋อง 120 ตรำฉั่วฮะเส็ง ขนำด 900 กรัม ใหม่ กระป๋อง

65 น ้ำมันน ้ำพริกเผำ 750 ซล./ขวด 150 ตรำฉั่วฮะเส็ง ใหม่ ขวด

66 เนยแขง็สไลด์ (ชสี) ห่อ 10 ตรำออร์คิด ไม่น้อยกว่ำ 10 แผ่น ห่อ

67 เนยสดกอ้นเล็ก (เค็ม) 10 กรัม/กอ้น 3,000 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

68 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 50 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

69 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 100 ใหม่ สด 1ก.ก./ถงุ

70 บัวลอย กโิลกรัม 500 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

71 แบะแซ กโิลกรัม 30 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

72 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 150 ใหม่ สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

73 ปูนแดง กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

74 แป้งขำ้วจำ้ว กโิลกรัม 200 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

75 แป้งขำ้วเหนียว กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

76 แป้งทอดกรอบ ถงุ 100 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถุง

77 แป้งท้ำว ( แป้งสำคูผสม ) กโิลกรัม 50 ตรำยำยม่อม ใหม่ ตำมบรรจุ

78 แป้งหอยทอด กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

79 แปะกว้ย กโิลกรัม 60 ต้มสุก เม็ดไม่แตก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

80 ผงฟู กโิลกรัม 12 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

81 ผงฮังเล ซอง 50 ใหม่ คุณภำพดี ตำมบรรจุ

82 ผักกำดดอง กโิลกรัม 1,000 ไม่ผสมสี ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 กก./ถงุ

83 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 500 หัวใหญ่ สุกทั งหัว ใหม่ 10 ก.ก./ถงุ

84 แผ่นเกี๊ยวอยำ่งดี กโิลกรัม 200 ตรำไก ่สด ใหม่ ห่อ

85 แผ่นปอเปียะ กโิลกรัม 50 สด ใหม่ ตำมบรรจุ

86 พริกขี หนูแห้ง กโิลกรัม 50 ใหม่ ไม่ติดกำ้น 10 ก.ก./ถงุ

87 พริกป่น ถงุ 100 500 กรัม/ถงุ ไม่ขึ นรำ ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

88 พริกแห้ง เม็ดใหญ่ กโิลกรัม 40 แดง ใหม่ ไม่ติดกำ้น 10 ก.ก./ถงุ

89 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 10 ชนิดแผ่นกลม ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

90 ฟองเต้ำหู ้( ฮูก ี) กโิลกรัม 10 เป็นแท่ง สะอำด ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ
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91 มะขำมเปียก กโิลกรัม 1,000 แกะเม็ด ไม่ด้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

92 มะตูมแห้ง กโิลกรัม 20 หัน่เป็นชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

93 มะนำวดอง ลูก 400 ลูกใหญ่ บรรจขุวด ใหม่ -

94 มะพร้ำวเผำ ลูก 500 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถงุ

95 มะพร้ำวออ่น ลูก 500 สด 10 ลูก/ถงุ

96 มะยมเชื่อม กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

97 มันเทศเชื่อม กโิลกรัม 700 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

98 มันส้ำปะหลังเชื่อม กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

99 มำยองเนส กโิลกรัม 24 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ ตำมบรรจุ

100 เม็ดบัว กโิลกรัม 20 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

101 เม็ดมะม่วงหิมพำนต์ กโิลกรัม 50 ทั งเม็ด ใหม่ เม็ดใหญ่ 5 ก.ก./ถงุ

102 ไม้เสียบลูกชิ น แพ็ค 100 ไม่น้อยกวำ่ 300 อัน/แพ็ค ไม่ขึ นรำ ตำมบรรจุ

103 เยื่อไผ่ ขดี 10 ใหม่ สะอำด 2ขดี/ถงุ

104 โยเกร์ิต กระปุก 80 ตรำดัชมิลค์ /โฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ

105 รวมมิตร กโิลกรัม 1,500 ไม่ผสมสีมำก ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 10 ก.ก./ถงุ

106 ลอดชอ่งไทย กโิลกรัม 1,200 ตัวไม่เหลว ตัวเขียว ใหญ่ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

107 ลอดชอ่งสิงคโปร์ กโิลกรัม 1,200 ตัวไม่เหลว ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

108 ล้ำไยแห้ง กโิลกรัม 20 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

109 ลูกกะวำน กโิลกรัม 12 ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

110 ลูกชดิเชื่อม กโิลกรัม 800 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

111 ลูกเดือย กโิลกรัม 100 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

112 ลูกตำลเชื่อม กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

113 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 5 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ

114 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 500 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

115 สับปะรดเชื่อม กโิลกรัม 120 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

116 สำคูเม็ดใหญ่สุก กิโลกรัม 150 ต้มสุก เม็ดใส ใหม่ 6 กก./ถงุ

117 สำรส้ม กโิลกรัม 100 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

118 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ ตำมบรรจุ

119 เส้นกว๋ยจั๊บ กโิลกรัม 300 แห้ง ไม่เหม็นหืน ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

120 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 1,200 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ เป็นแผ่น ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ
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121 เส้นกว๋ยเต๋ียวจนัทร์ กโิลกรัม 1,000 จนัทบุรี ใหม่ แห้ง ไม่เหม็นหืน ตำมบรรจุ

122 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 40 เส้นไม่เละ สีขำวหรือสีเขยีว ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

123 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 100 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 4 ก.ก./ถงุ

124 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 800 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 5 ก.ก./ถงุ

125 เส้นเล็ก กโิลกรัม 700 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

126 หน่อไม้จนีแช่ กโิลกรัม 30 ไม่เหม็น ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

127 หน่อไม้ดอง กโิลกรัม 200 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

128 หน่อไม้ปิบ๊ (หน่อใหญ)่ กโิลกรัม 500 หน่อเท่ำกนั ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

129 หน่อไม้ปิบ๊ฝอย กโิลกรัม 1,000 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

130 หน่อไม้รวกปิบ๊ กโิลกรัม 300 หน่อเล็ก ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

131 หมูหยอง กโิลกรัม 30 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

132 หัวฉำ่ยโป้ (หวำน) กโิลกรัม 150 หวำน กรอบ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

133 เห็ดหอม-แห้ง กโิลกรัม 20 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

134 เห็ดหูหนูขำว-แห้ง กโิลกรัม 5 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

135 แห้วเชื่อม กโิลกรัม 100 ปอกแล้วในน ้ำเชื่อม ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

136 แห้วต้มสุก กโิลกรัม 100 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

137 อำหำรกระป๋อง กระป๋อง 90 มีเคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ

138 มันฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 50 มันฝร่ังแชแ่ขง็ 1 ก.ก./ถงุ

139 ผงขมิ น กโิลกรัม 2 ใหม่ หอม 1 ก.ก./ถงุ

140 ไกห่ยอง กโิลกรัม 5 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

141 ดิจอง มัสตำด ขวด 15 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด

142 แคนเบอร์ร่ีซอส กระป๋อง 15 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระป๋อง

143 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 50 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

144 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 50 ตรำเพรส ขนำด 330 มิลลิลิตร ขวด

145 น ้ำสลัด บัลซำมิค ขวด 20 ตรำเพรส ขนำด 330 มิลลิลิตร ขวด

146 พำมำซำน ชสี แท่ง 10 ตรำอมิพีเรียล ขนำด 1.3 กโิลกรัม แท่ง

147 ดอกอญัชนัแห้ง กโิลกรัม 20 แห้ง ใหม่ กโิลกรัม

-                   



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 60 ตราไมก้า ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 15 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11"

5 กล่องกระดาษ ขนาด 5" x 5" x 3" 2,000 เป็นกล่องส าเร็จรูป

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 10 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 500 ตราเนสกาแฟ ใหม่

8 กาแฟกระป๋อง ตามบรรจุ 700 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

9 กาแฟชนิดซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 100 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

10 เกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ถุง 100 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่

11 เกลือป่น 1 กิโลกรัม 2,000 ตราปรุงทิพย์ ใหม่

12 เก๋ากี้ กิโลกรัม 15 ไม่ขึ้นรา ใหม่ สะอาด

13 ข้าวเกรียบกุ้ง-ดิบ 500 กรัม/ถุง 400 ตรามโนราห์ ใหม่

14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถุง 50 ตราแอโร่ ใหม่

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 60,000 ตราคอฟฟีเ่มต ใหม่

16 คอนเฟลค (เกล็ดข้าวโพด) 20 กรัม/กล่อง 300 ตราเนสท์เล่ รวมรสช็อกโกแลต

17 เคปเปอร์ กระป๋อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

18 งาขาว 500 กรัม/ถุง 60 ตราข้าวทอง ใหม่

19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 240 ตรา UFC ใหม่

20 จันทร์แปดซีก กิโลกรัม 50 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

21 ช้อนกาแฟ 500 คัน/ถุง 10 ท าจากพลาสติกชั้นดี

22 ชาจีน 100 กรัม/กล่อง 15 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 240 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชีสป่น 125 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขียว 227 กรัม/ขวด 5 ใหม่ สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 5 ใหม่ สะอาด

27 ซวงเจียว กิโลกรัม 50 ใหม่ สะอาด

28 ซอสไก่งวง ขวด 24 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิ๊กโฉ่ว ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 30 ใหม่

30 ซอสน้ าจิ้มไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC
360 ตราแมป่ระนอมหรือพนั

ทา้ยนรสิงห์

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC
360

ตราแม็กกี้ ใหม่
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32 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 420 ตราภูเขาทอง ฝาเขียว ใหม่

33 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 100 CC/ขวด 400 ตราภูเขาทอง ใหม่

34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 360
      ตราไฮคิวหรือศรีราชา

พานชิ

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด
480

ตราศรีราชาพานิช ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 420 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

37 ซอสมะเขือเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 500 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขือเทศ 300 กรัม/ขวด 600 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด

40 ซีอิ๋วขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 200 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

41 ซีอิ๊วขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 300 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

42 ซีอิ๋วขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 600 ตราง่วนเชียง ใหม่

43 ซีอิ๋วญี่ปุน่ 1 ลิตร/ขวด 60 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิ๊วด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 240 ตราง่วนเชียง ใหม่

45 ซีอิ๊วหวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 180 ตราง่วนเชียง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 15 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปก้อนรสไก่ 1,000 กรัม/ถุง 480 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปข้าวโพด 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กิโลกรัม 12 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถุง 50 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระป๋อง 15 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกียบไม้ 50 คู่/แพ็ค 100 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจี้ยวด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 360 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

55 ถั่วลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง
300

ตรา UFC ใหม่

56 ทาราก้อน 14 กรัม/ขวด
12

ใหม่

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง
800 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต
59 นมข้น 388 กรัม/กระป๋อง 40 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

60 นมถั่วเหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราไวตามิ้ลค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมลิล์ ใหม่
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62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 9,600 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

63 น้ าขิงผง 16 ซอง/กล่อง 1,000 ตรามอนเดีย ใหม่

64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก้ ใหม่

65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 12 ตรา IMPERIAL ใหม่

66 น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 ซีซี 1,000 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กิโลกรัม 720 ใหม่ สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 80,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กิโลกรัม 50 ใหม่ สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอย่างดี กิโลกรัม 10,000 ตรามิตรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC
600

ตราหอยนางรม ใหม่

72 น้ าปลาซอง 6 กรัม/ซอง
30,000

ตราหอยนางรม ใหม่

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 800 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 800 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก้ ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก้ ใหม่

77 น้ ามะเขือเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 12 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 40 ตรามังกร ใหม่

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร
300

ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามันพืช (ถั่วเหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 900 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 20 EXTRA VIRGIN ยี่หอ้ 

BERTOLLI
82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 400 ตราช้อนทอง ใหม่

84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถุง 50 ใหม่ คุณภาพดี

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 300 ตราควนี ใหม่

88 น้ าส้มสายชูกล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 360 ตราภูเขาทอง ใหม่

89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา BROOK ใหม่

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 240 ตราเฮลบลูบอย ใหม่

91 น้ าองุ่นขาว 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่
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92 น้ าองุ่นแดง 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่

93 น้ าแอปเปิล้ 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่

94 เนยมาการีน 2 ก.ก./ถัง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 180 ตราแม่ประนอม ใหม่

96 ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 240 ตราอะยัม ใหม่

97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 50 ตราพรานทะเล ใหม่

98 แป้งข้าวโพด 700 กรัม/กล่อง 400 ตราไมซีน่า ใหม่

99 แป้งบัวแดง กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถุง 800 ตราปลามังกร ใหม่

102 แป้งสาลี กิโลกรัม 400 ตราวา่ว ใหม่

103 แป้งอเนกประสงค์ กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

104 โป้ยกั๊กผง กิโลกรัม 24 ใหม่ สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 60 ใหม่ สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 100 ตราเป็ดคู่ ใหม่

107 ผงวุ้น ซอง 36 ใหม่ สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 240 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจ๊กฉ่าย 145 กรัม/กระป๋อง 240 ตรานกพิราบ ใหม่

110 พริกไทยป่น 500 กรัม/ถุง 240 ตรามือ ใหม่

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถุง 240 ตรามือ ใหม่

112 พริกไทยเม็ดด า กิโลกรัม 10 ตรามือ ใหม่

113 พริกป่น-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถุง 200 ตราไร่ทิพย์ ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

115 มักกะโรนี (ชนิดข้องอ) 450 กรัม/ถุง 400 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 30 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เม็ดผักชี กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 36 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

119 ไม้จิ้มฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่

120 ไมโล 800 กรัม/ถุง 1,200 ตราไมโล ใหม่

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิ้น/ถุง 10 ไม่ขึ้นรา

122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม่ สะอาด

123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระป๋อง 100 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระป๋อง 100 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่



ล าดับ

ที่
รายการ ขนาดของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
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 ราคา/หน่วย

 (รวมภาษี)
 จ านวนเงนิ (บาท)

125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 20 ใหม่

126 ล าใยกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรา UFC ใหม่

127 ล้ินจี่กระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 48 ตรา UFC ใหม่

128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 80 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยี่หร่า กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

130 วุ้นเส้น 500 กรัม/ถุง 200 ตราต้นถั่ว ถุงสีเขียว ใหม่

131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 12 ยี่ห้อ MONT CLAIR

132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 12 ยี่ห้อ MONT CLAIR

133 สปาเก๊ตต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถุง 12 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

134 สาคูเม็ดเล็ก 480 กรัม/ถุง 100 ตราปลามังกร ใหม่

135 สาคูเม็ดใหญ่ 980 กรัม/ถุง 50 ตราปลามังกร ใหม่

136 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) ซอง 50 มี อย. รับรอง ใหม่

137 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) อย่างน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 30 มี อย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมี่ขาว  2,700 กรัม/ถุง 150 ตราไวไว ใหม่

139 หนังยาง บรรจุถุงละ 0.5 กิโลกรัม 100 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุ่ย

140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 50 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 36 ตรารวงข้าว

142 เหล้าจีน 600 มิลลิกรัม/ขวด 120 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กิโลกรัม 40 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ้นรา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 140 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากับปีบ๊น้ ามันพืช 200 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 20 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กิโลกรัม 20 ใหม่

-                



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 60 ตราไมก้า ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 15 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 10 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11"

5 กล่องกระดาษ ขนาด 5" x 5" x 3" 2,000 เป็นกล่องส าเร็จรูป

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 10 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 500 ตราเนสกาแฟ ใหม่

8 กาแฟกระป๋อง ตามบรรจุ 700 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

9 กาแฟชนิดซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 100 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

10 เกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ถุง 100 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่

11 เกลือป่น 1 กิโลกรัม 2,000 ตราปรุงทิพย์ ใหม่

12 เก๋ากี้ กิโลกรัม 15 ไม่ขึ้นรา ใหม่ สะอาด

13 ข้าวเกรียบกุ้ง-ดิบ 500 กรัม/ถุง 400 ตรามโนราห์ ใหม่

14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถุง 50 ตราแอโร่ ใหม่

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 60,000 ตราคอฟฟีเ่มต ใหม่

16 คอนเฟลค (เกล็ดข้าวโพด) 20 กรัม/กล่อง 300 ตราเนสท์เล่ รวมรสช็อกโกแลต

17 เคปเปอร์ กระป๋อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

18 งาขาว 500 กรัม/ถุง 60 ตราข้าวทอง ใหม่

19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 240 ตรา UFC ใหม่

20 จันทร์แปดซีก กิโลกรัม 50 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

21 ช้อนกาแฟ 500 คัน/ถุง 10 ท าจากพลาสติกชั้นดี

22 ชาจีน 100 กรัม/กล่อง 15 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 240 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชีสป่น 125 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขียว 227 กรัม/ขวด 5 ใหม่ สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 5 ใหม่ สะอาด

27 ซวงเจียว กิโลกรัม 50 ใหม่ สะอาด

28 ซอสไก่งวง ขวด 24 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิ๊กโฉ่ว ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 30 ใหม่

30 ซอสน้ าจิ้มไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC
360 ตราแมป่ระนอมหรือพนั

ทา้ยนรสิงห์

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC
360

ตราแม็กกี้ ใหม่

ประเภทที ่3 อาหารแห้ง 148  รายการ
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1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 60 ตราไมก้า ใหม่
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32 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 420 ตราภูเขาทอง ฝาเขียว ใหม่

33 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 100 CC/ขวด 400 ตราภูเขาทอง ใหม่

34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 360
      ตราไฮคิวหรือศรีราชา

พานชิ

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด
480

ตราศรีราชาพานิช ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 420 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

37 ซอสมะเขือเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 500 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขือเทศ 300 กรัม/ขวด 600 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด

40 ซีอิ๋วขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 200 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

41 ซีอิ๊วขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 300 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

42 ซีอิ๋วขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 600 ตราง่วนเชียง ใหม่

43 ซีอิ๋วญี่ปุน่ 1 ลิตร/ขวด 60 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิ๊วด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 240 ตราง่วนเชียง ใหม่

45 ซีอิ๊วหวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 180 ตราง่วนเชียง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 15 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปก้อนรสไก่ 1,000 กรัม/ถุง 480 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปข้าวโพด 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กิโลกรัม 12 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถุง 50 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระป๋อง 15 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกียบไม้ 50 คู่/แพ็ค 100 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจี้ยวด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 360 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

55 ถั่วลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง
300

ตรา UFC ใหม่

56 ทาราก้อน 14 กรัม/ขวด
12

ใหม่

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง
800 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต
59 นมข้น 388 กรัม/กระป๋อง 40 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

60 นมถั่วเหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราไวตามิ้ลค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 800 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมลิล์ ใหม่
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62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 9,600 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

63 น้ าขิงผง 16 ซอง/กล่อง 1,000 ตรามอนเดีย ใหม่

64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก้ ใหม่

65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 12 ตรา IMPERIAL ใหม่

66 น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 ซีซี 1,000 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กิโลกรัม 720 ใหม่ สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 80,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กิโลกรัม 50 ใหม่ สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอย่างดี กิโลกรัม 10,000 ตรามิตรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC
600

ตราหอยนางรม ใหม่

72 น้ าปลาซอง 6 กรัม/ซอง
30,000

ตราหอยนางรม ใหม่

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 800 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 800 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก้ ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 12 ตราทิปโก้ ใหม่

77 น้ ามะเขือเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 12 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 40 ตรามังกร ใหม่

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร
300

ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามันพืช (ถั่วเหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 900 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 20 EXTRA VIRGIN ยี่หอ้ 

BERTOLLI
82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 400 ตราช้อนทอง ใหม่

84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถุง 50 ใหม่ คุณภาพดี

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 300 ตราควนี ใหม่

88 น้ าส้มสายชูกล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 360 ตราภูเขาทอง ใหม่

89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา BROOK ใหม่

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 240 ตราเฮลบลูบอย ใหม่

91 น้ าองุ่นขาว 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่
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92 น้ าองุ่นแดง 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่

93 น้ าแอปเปิล้ 1,000 CC/กล่อง 50 ตราทิปโก้ ใหม่

94 เนยมาการีน 2 ก.ก./ถัง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 180 ตราแม่ประนอม ใหม่

96 ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 240 ตราอะยัม ใหม่

97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 50 ตราพรานทะเล ใหม่

98 แป้งข้าวโพด 700 กรัม/กล่อง 400 ตราไมซีน่า ใหม่

99 แป้งบัวแดง กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถุง 800 ตราปลามังกร ใหม่

102 แป้งสาลี กิโลกรัม 400 ตราวา่ว ใหม่

103 แป้งอเนกประสงค์ กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

104 โป้ยกั๊กผง กิโลกรัม 24 ใหม่ สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 60 ใหม่ สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 100 ตราเป็ดคู่ ใหม่

107 ผงวุ้น ซอง 36 ใหม่ สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 240 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจ๊กฉ่าย 145 กรัม/กระป๋อง 240 ตรานกพิราบ ใหม่

110 พริกไทยป่น 500 กรัม/ถุง 240 ตรามือ ใหม่

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถุง 240 ตรามือ ใหม่

112 พริกไทยเม็ดด า กิโลกรัม 10 ตรามือ ใหม่

113 พริกป่น-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถุง 200 ตราไร่ทิพย์ ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

115 มักกะโรนี (ชนิดข้องอ) 450 กรัม/ถุง 400 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 30 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เม็ดผักชี กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 36 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

119 ไม้จิ้มฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่

120 ไมโล 800 กรัม/ถุง 1,200 ตราไมโล ใหม่

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิ้น/ถุง 10 ไม่ขึ้นรา

122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม่ สะอาด

123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระป๋อง 100 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระป๋อง 100 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 60 ตราไมก้า ใหม่

ล าดับ

ที่
รายการ ขนาดของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยี่ห้อ

125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 20 ใหม่

126 ล าใยกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรา UFC ใหม่

127 ล้ินจี่กระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 48 ตรา UFC ใหม่

128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 80 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยี่หร่า กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

130 วุ้นเส้น 500 กรัม/ถุง 200 ตราต้นถั่ว ถุงสีเขียว ใหม่

131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 12 ยี่ห้อ MONT CLAIR

132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 12 ยี่ห้อ MONT CLAIR

133 สปาเก๊ตต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถุง 12 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

134 สาคูเม็ดเล็ก 480 กรัม/ถุง 100 ตราปลามังกร ใหม่

135 สาคูเม็ดใหญ่ 980 กรัม/ถุง 50 ตราปลามังกร ใหม่

136 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) ซอง 50 มี อย. รับรอง ใหม่

137 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) อย่างน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 30 มี อย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมี่ขาว  2,700 กรัม/ถุง 150 ตราไวไว ใหม่

139 หนังยาง บรรจุถุงละ 0.5 กิโลกรัม 100 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุ่ย

140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 50 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 36 ตรารวงข้าว

142 เหล้าจีน 600 มิลลิกรัม/ขวด 120 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กิโลกรัม 40 แห้ง ใหม่ ไม่ขึ้นรา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 140 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากับปีบ๊น้ ามันพืช 200 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 20 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กิโลกรัม 20 ใหม่

#REF!



1 กล้วยไข่ หวี 200 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

2 กล้วยน ้าว้า หวี 1,500 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

3 กล้วยหอม หวี 50 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

4 แกว้มงักร กโิลกรัม 1,500 สด หวาน 2 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถุง

5 ขนุนสุก กโิลกรัม 300 แกะเปลือก แกะเม็ด สด สะอาด 1 กก./ถุง

6 แคนตาลูป กโิลกรัม 2,500 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

7 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 1,500 สด ไม่ด้า 10 กก./ถุง

8 ชมพูเ่ขียว กโิลกรัม 400 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

9 ชมพูแ่ดง กโิลกรัม 800 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

10 แตงไทยสุก กโิลกรัม 400 สด หวาน 10 กก./ถุง

11 แตงโมจินตหรา กโิลกรัม 5,000 5 กโิลกรัม/ลูก สด ตามบรรจุ

12 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 60 พนัธุช์ะนี แกะเปลือก 10 กก./ถุง

13 ฝร่ัง กโิลกรัม 3,000 พนัธุส์าล่ี ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

14 พุทรา กโิลกรัม 300 พนัธุแ์อปเปิล้ ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

15 มะมว่งเขียวเสวยดิบ กโิลกรัม 2,500 สด มัน ลูกใหญ่ 10 กก./ถุง

16 มะมว่งน ้าดอกไมสุ้ก กโิลกรัม 50 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

17 มะมว่งฟ้าล่ันดิบ กโิลกรัม 500 สด หวาน มัน 10 กก./ถุง

18 มะมว่งอกร่องสุก กโิลกรัม 50 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

19 มะละกอสุก กโิลกรัม 3,000 พนัธุแ์ขกด้าหรือฮอลแลนด์ 10 กก./ถุง

20 มงัคุด กโิลกรัม 300 สด หวาน ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

21 มนัแกว กโิลกรัม 200 สด กรอบ ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง

22 ลองกอง กโิลกรัม 300 สด หวาน ลูกใหญ่ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

23 ละมดุ กโิลกรัม 50 สด หวาน กรอบ ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

24 ล้าไย กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ เนื อหนา 10 กก./ถุง

25 ลิ นจี่ กโิลกรัม 400 สด หวาน สีแดง ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

26 สตรอเบอร่ี กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ สีแดง 10 กก./ถุง

27 ส้มเขียวหวาน กโิลกรัม 1,500 สด หวาน เบอร์ 0 ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

28 ส้มเช้ง กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

29 ส้มโอ ลูก 50 พนัธุท์องดี สด ตามบรรจุ

30 สับปะรดเนื อสอง กโิลกรัม 400 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

ประเภทที ่5 ประเภทผลไม้ จ ำนวน 40 รำยกำร

ล ำดับ

ที่
รำยกำร

ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
คุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุ

 รำคำ/หน่วย 

(รวมภำษี)
 จ ำนวนเงนิ (บำท)



ล ำดับ

ที่
รำยกำร

ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
คุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุ

 รำคำ/หน่วย 

(รวมภำษี)
 จ ำนวนเงนิ (บำท)

31 สับปะรดเนื อหนึ่ง กโิลกรัม 3,000 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

32 สับปะรดภเูกต็ กโิลกรัม 100 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

33 สาล่ี กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

34 องุ่นเขียว กโิลกรัม 300 สด หวาน ไมช่ ้า ลูกใหญ ่เป็นพวง 10 กก./ถุง

35 องุ่นมว่ง กโิลกรัม 300 สด หวาน ไมช่ ้า ลูกใหญ ่เป็นพวง 10 กก./ถุง

36 แอปเปิล้ (เขียว) กโิลกรัม 80 พนัธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

37 แอปเปิล้ (แดง) กโิลกรัม 80 พนัธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

38 แอปเปิล้ฟูจิ กโิลกรัม 80 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

39 ส้มสายน ้าผึ ง กโิลกรัม 100 สด หวาน  ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

40 ส้มโชกลุ กโิลกรัม 70 สด หวาน  ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

-               



ล ำดับ

ที่
รำยกำร

ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
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#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

-                      

#REF!



1 กระเจี๊ยบสด กโิลกรัม 60 สด อ่อน 5 กก./ถงุ

2 กระชายฝอย กโิลกรัม 60 สะอาด สด เส้นเล็กยาว 1 กก./ถงุ

3 กระชายสด - หัว กโิลกรัม 100 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

4 กระเทียมกลีบแห้ง กโิลกรัม 2,500 กระเทยีมไทย เมด็แหง้ ไมฝ่่อ ไมข่ึ้นรา 5 กก./ถงุ

5 กะหล ่าปลี กโิลกรัม 3,000 สด เนือ้แนน่ 5 กก./ถงุ

6 กะหล ่าปลีสีม่วง กโิลกรัม 50 สด เนือ้แนน่ 5 กก./ถงุ

7 ขมิน้ขาว กโิลกรัม 150 ปอกเปลือก สด ไม่เปน็น้า่ 1 กก./ถงุ

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 10 สด 5 กก./ถงุ

9 ขา้วโพดดิบ กโิลกรัม 50 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

10 ขา้วโพดออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ไม่มีเปลือก ยาวประมาณ 4 นิ้ว 5 กก./ถงุ

11 ขา่ออ่น กโิลกรัม 250 สด 5 กก./ถงุ

12 ขิงแก่ - หวั กโิลกรัม 150 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

13 ขงิซอย กโิลกรัม 200 ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

14 ขิงอ่อน - หวั กโิลกรัม 200 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

15 แขนงกะหล ่า กโิลกรัม 500 ไม่แก่ เปน็หวั สด 5 กก./ถงุ

16 คะน้าต้นใหญ่ กโิลกรัม 5,000 สด ไม่แก่เกินไป 5 กก./ถงุ

17 ชะอม กโิลกรัม 100 สด 5 กก./ถงุ

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 3,000 สด หวัใหญ่ ไม่ติดใบ 5 กก./ถงุ

19 ดอกกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 200 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

20 ดอกแค กโิลกรัม 200 สด 5 กก./ถงุ

21 ดอกหอม กโิลกรัม 200 สด ไม่เหลือง 5 ก.ก./ถงุ

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 20 สด 3 กก./ถงุ

23 ต้นหอม กโิลกรัม 1,200 สด ไม่มีดินติด หวัไม่โต 2 กก./ถงุ

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 300 สด 2 กก./ถงุ

25 ต่าลึง กโิลกรัม 300 สด เด็ดก้าน 5 กก./ถงุ

26 แตงกวา กโิลกรัม 3,000 สด กรอบ 5 กก./ถงุ

27 แตงไทยออ่น กโิลกรัม 12 สด ไม่เหลือง 10 ลูก/ก.ก. 1 กก./ถงุ

28 แตงโมออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกัน 6 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

29 แตงร้าน กโิลกรัม 5,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกัน ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไม่ลีบสด 5 กก./ถงุ

ประเภทที่ 4 ประเภทผัก จ ำนวน 117 รำยกำร
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31 ถั วงอก กโิลกรัม 1,000 ไม่ฟอกสี ขาว สะอาด สด 5 กก./ถงุ

32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 2,500 ฝักไม่ลีบ สด 5 กก./ถงุ

33 ถั วพู กโิลกรัม 100 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 250 อ่อน ฝักไม่ใหญ่เกินไป 5 กก./ถงุ

35 น้่าเต้า กโิลกรัม 250 สด เขียว 6 ลูก/กิโลกรัม 10 กก./ถงุ

36 บร็อกโคลี กโิลกรัม 2,500 สด แต่งแล้ว หวัใหญ่ พันธุ์นอก 5 กก./ถงุ

37 บวบเหลี ยม กโิลกรัม 600 สด อ่อน ขนาดเท่าๆ กัน 5 กก./ถงุ

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 200 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถงุ

39 ใบกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 300 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

40 ใบกุ้ยฉา่ยขาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไม่เละ 1 กก./ถงุ

41 ใบขี้เหล็ก กโิลกรัม 300 ใหม่ ต้มสุกแล้ว มีดอก ไม่มีก้าน 5 กก./ถงุ

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 15 สด 5 กก./ถงุ

43 ใบตองสด กโิลกรัม 180 สด ใบยาว ไม่แตก 5 กก./ถงุ

44 ใบเตย กโิลกรัม 150 สด ใบยาว สะอาด 5 กก./ถงุ

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไม่ร่วง 1 กก./ถงุ

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถงุ

47 ใบยอ กโิลกรัม 30 สด ใบอ่อน 5 กก./ถงุ

48 ใบยา่นาง กโิลกรัม 5 สด ใบแก่ 5 กก./ถงุ

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถงุ

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 200 สด 5 กก./ถงุ

51 ผักกวางตุ้ง กโิลกรัม 1,200 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 500 สด 5 กก./ถงุ

53 ผักกะเฉด กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 ก.ก./ถงุ

54 ผักกาดแกว้ กโิลกรัม 100 สดแนน่ 5 กก./ถงุ

55 ผักกาดขาว กโิลกรัม 2,500 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถงุ

56 ผักกาดหอม - สลัด กโิลกรัม 300 เขียว สด ตัดแต่งแล้ว 2 กก./ถงุ

57 ผักขม กโิลกรัม 800 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

58 ผักค้ึนฉา่ย กโิลกรัม 400 สด สะอาด 2 กก./ถงุ

59 ผักชไีทย กโิลกรัม 300 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

60 ผักชฝีรั ง กโิลกรัม 200 สด สะอาด 1 กก./ถงุ
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61 ผักบุง้จนี กโิลกรัม 3,000  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

62 ผักบุง้ไทย กโิลกรัม 2,000  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 50 สด ยอดอ่อน 5 กก./ถงุ

64 ผักไผ่ กโิลกรัม 20  1 กก./ถงุ

65 ผักพาสเล่ย ์(ฝรั ง) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 70 สด 1 กก./ถงุ

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 500 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

69 พริกขี้หนู กโิลกรัม 300 แดง สด ไม่ติดก้าน 3 กก./ถงุ

70 พริกขี้หนูสวน กโิลกรัม 50 สด ไม่ติดก้าน 1 กก./ถงุ

71 พริกชี้ฟ้าเขยีว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถงุ

72 พริกชี้ฟ้าแดง กโิลกรัม 400 สด 2 กก./ถงุ

73 พริกชี้ฟ้าเหลือง กโิลกรัม 300 สด 2 กก./ถงุ

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถงุ

75 พริกหยวก กโิลกรัม 200 สด 2 กก./ถงุ

76 พริกหยวกฝรั งเขยีว กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถงุ

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 50 สด 1 กก./ถงุ

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 50 สด 1 กก./ถงุ

79 ฟักเขยีว กโิลกรัม 4,000 3 - 4 กิโลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถงุ

80 ฟักทอง กโิลกรัม 1,000 4 - 4 กิโลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถงุ

81 มะขามฝักเล็ก กโิลกรัม 50 สด สะอาด 5 กก./ถงุ

82 มะเขอืเทศสีดา กโิลกรัม 500 สีแดง ไม่ช้่า สด 3 กก./ถงุ

83 มะเขอืเทศใหญ่ กโิลกรัม 600 สีแดง ไม่ช้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

84 มะเขอืเปราะ กโิลกรัม 1,500 สด ไม่แก่ 10 กก./ถงุ

85 มะเขอืพวง กโิลกรัม 300 สด ไม่ติดก้าน 5 กก./ถงุ

86 มะเขอืยาว กโิลกรัม 500 สด ไม่แก่เกินไป 5 กก./ถงุ

87 มะนาวแป้น กโิลกรัม 2,000 สด 25 ลูก/กิโลกรัม 5 กก./ถงุ

88 มะม่วงดิบ กโิลกรัม 200 สด มีรสเปร้ียว 5 กก./ถงุ

89 มะระจนี กโิลกรัม 1,500 ลูกใหญ่ สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

90 มะระไทย กโิลกรัม 200 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถงุ
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91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 600 ลูกยาว สด 10 กก./ถงุ

92 มันไขดิ่บ กโิลกรัม 400 หวัใหญ่ ไม่มีดินติด หวัตรง 1 กก./ถงุ

93 มันเทศดิบ กโิลกรัม 2,000 สด หวัใหญ่ ไม่มีดินติด หวัตรง 10 กก./ถงุ

94 มันฝรั งดิบ กโิลกรัม 300 สด ขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

95 เม็ดพริกไทยออ่น กโิลกรัม 100 สด ไม่ด่า 1กก./ถงุ

96 ยอดกะถนิ กโิลกรัม 30 สด ใบไม่ร่วง 5 กก./ถงุ

97 ยอดคะน้า กโิลกรัม 1,500 สด อ่อน 5 กก./ถงุ

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 300 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถงุ

99 ลูกมะกรูด ลูก 300 สด ไม่เหลือง 8 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

100 สายบวั กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถงุ

101 หน่อไม้น้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 400 สด ไม่แก่ ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถงุ

102 หน่อไม้สด กโิลกรัม 500 สไลด์เปน็แผ่น สด 5 กก./ถงุ

103 หอมแดง กโิลกรัม 1,500 สด หอมไทย ขนาดกลาง 5 กก./ถงุ

104 หอมหัวใหญ่ กโิลกรัม 1,500 สด ขนาดเท่าๆ กัน 5 หวั/ก.ก. 5 กก./ถงุ

105 หัวแครอท กโิลกรัม 1,500 สด ไม่มีก้าน พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถงุ

106 หัวปลี กโิลกรัม 50 สด หวัใหญ่ 5 กก./ถงุ

107 หัวผักกาดขาว (ฉ่ายเท้า) กโิลกรัม 3,200 สด ไม่มีก้าน ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

108 เห็ดนางฟ้า กโิลกรัม 1,200 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถงุ

109 เห็ดฟาง กโิลกรัม 400 ดอกตูม ดอกใหญ่ อ่อน สด สะอาด 5 ก.ก./ถงุ

110 เห็ดหูหนู - สด กโิลกรัม 200 สด สะอาด 2 กก./ถงุ

111 คะน้าฮ่องกง กโิลกรัม 20 สด ใหม่ 1 กก./ถงุ

112 ผักกาดคอส กโิลกรัม 20 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

113 ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด กโิลกรัม 20 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

114 ผักเรดโอค๊ กรีนโอค๊ กโิลกรัม 20 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

115 มะเขอืเทศเชอรี กโิลกรัม 30 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

116 เห็ดเขม็ทอง กโิลกรัม 40 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

117 เห็ดออริจิ กโิลกรัม 50 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

-               


