
 

                  เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 

แผนที่ 1 ของ 48 แผน 

 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซ้ืออาหาร จํานวน 5 ประเภท (ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม – 30 กันยายน 2561)  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 

1. ความเปนมา 

ศูนยสัมมนาและฝกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนหนวยงานใหบริการหองประชุม 

หองพัก และอาหาร สําหรับจัดกิจกรรม สัมมนา ฝกอบรม และงานเลี้ยงรับรอง จึงตองจัดซ้ือวัตถุดิบดานอาหารสด

และอาหารแหงเพ่ือใชในการใหบริการอาหารและเครื่องดื่มใหแกผูมาใชบริการ 
 

2. วัตถุประสงค 

จัดซ้ือวัสดุอาหารเพ่ือประกอบอาหารใหกับผูใชบริการศูนยสัมมนาและฝกอบรม 
 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  

3.4 ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทาสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

ตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง     

    3.5 ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรฐัในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิงงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  

3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจาง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา   

3.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

3.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอให

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5           

     3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูยื่นขอเสนอไดมีคาสั่งใหสละเอกสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น     

 3.10 ไมเปนผูท่ีไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง      

การคลังกําหนด     

 

 
 

                                  



 

                        เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 
แผนที่ 2 ของ 48 แผน 

 

 

 3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย    

ไมถูกตองครบถวนในสาระสาคัญตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด     

 3.12 ผู เสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง       

 3.13 ผูเสนอราคาซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงิน

แตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  

 3.14 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะท่ีหามเขาเสนอราคา และหามทํา

สัญญาตามท่ี กวพ.กําหนด 

 3.15 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือ

แสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 

 3.16 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานภาครัฐซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือจัดจางดวย

ระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e -GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส

ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจาภาครัฐ      

 3.17 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกิน       

สามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการประกวดราคาซ้ือดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จพรอมทํา

สัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไมจํากัดปริมาณประมาณตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 
 

5. รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

อาหาร จํานวน 5 ประเภท ตามรายการดังนี้   

ประเภทท่ี 1  อาหารประเภทเนื้อสัตว  จํานวน 108 รายการ 

ประเภทท่ี 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 159 รายการ 

ประเภทท่ี 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ 

ประเภทท่ี 4 อาหารประเภทผัก จํานวน 124 รายการ 

ประเภทท่ี 5 อาหารประเภทผลไม จํานวน 36 รายการ 

 

6. ระยะเวลาสงมอบพัสดุ 

ตามวันและเวลาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือแตละครั้ง ตั้งแตวันท่ี 1 พฤษภาคม 2561 – 30 กันยายน 2561 

 

 

 



 

    เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีอิเล็กทรอนกิส หมายเลข 1.1 
แผนที่ 3 ของ 48 แผน 

 

 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

ประเภทท่ี 1  อาหารประเภทเนื้อสัตว จํานวน  108 รายการ  ในวงเงิน 5,000,000 บาท 

ประเภทท่ี 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 159 รายการ ในวงเงิน 1,500,000 บาท 

ประเภทท่ี 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ ในวงเงิน 2,500,000 บาท 

ประเภทท่ี 4 อาหารประเภทผัก จํานวน 124 รายการ ในวงเงิน 1,500,000 บาท 

ประเภทท่ี 5 อาหารประเภทผลไม จํานวน 36 รายการ ในวงเงิน 1,500,000 บาท 

รวมวงเงินในการจัดหาอาหาร จํานวน 5 ประเภท เปนเงินท้ังสิ้น 12,000,000 บาท (สิบสองลานบาทถวน) 

 

8. เกณฑในการพิจารณา  โดยใชเกณฑราคา 
             

9. การสงมอบและการตรวจรับพัสดุ  

9.1 การสงมอบพัสดุ 

9.1.1 ผูขายจะตองสงมอบพัสดุท่ีสั่งซ้ือทุกครั้งท่ีมีการสั่ง โดยศูนยสัมมนาและฝกอบรมจะสง

ใบสั่งซ้ือใหผูขายเปนการลวงหนาตามความเหมาะสมในการใชงานทางโทรสาร และผูขายตองสงมอบพัสดุภายใน

วันและเวลาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือ 

9.1.2 ในการสงมอบพัสดุ ผูขายจะตองจัดพิมพใบนําสงพัสดุตามรูปแบบท่ีศูนยสัมมนาและ

ฝกอบรมกําหนด  และจะตองจัดสงใบนําสงพัสดุดังกลาวใหศูนยสัมมนาฯ ภายใน 3 วันหรือวันท่ีกําหนดจาก 

ศูนยสัมมนาฯ หลังจากจัดสงพัสดุแลว มิฉะนั้น ศูนยสัมมนาและฝกอบรมอาจปฏิเสธท่ีจะตรวจรับพัสดุท่ีจะสงมอบ

ในครั้งนั้นๆ ได ท้ังนี้ เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูขายในการเบิก – จายเงินในแตละงวดไดอยางรวดเร็ว 

9.1.3 วิธีการสงมอบพัสดุ ผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามปริมาณท่ีระบุในใบสั่งซ้ือและมีคุณภาพ

ตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา โดยสงมอบพรอมใบนําสงพัสดุท่ีกรอกรายการครบถวนแลว 

ณ ศูนยสัมมนาและฝกอบรม เพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจรับพัสดุ  

9.1.4 กรณีพัสดุท่ีสงมอบมีการสั่งซ้ือโดยกําหนดปริมาณหรือน้ําหนัก ผูขายอาจสงมอบพัสดุใน

ปริมาณหรือน้ําหนักท่ีนอยกวาจํานวนท่ีระบุในใบสั่งซ้ือไดไมเกิน 200 กรัมตอรายการ โดยมหาวิทยาลัยจะจายเงิน

ใหตามปริมาณหรือจํานวนน้ําหนักท่ีตรวจรับจริง และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกรองคาเสียหาย 

คาใชจายอ่ืนๆ และคาปรับในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุท่ีไมไดรับมอบตามท่ีระบุไวในใบสั่งซ้ือในครั้งนั้นๆ แต

ตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท จากผูจะขายตามสัญญาจะซ้ือจะขาย หากการสงมอบในปริมาณหรือน้ําหนักนอย

กวาท่ีกําหนดทําใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
 

 

 

 

 



 

                       เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 
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กรณีผูขายสงมอบพัสดุท่ีมีปริมาณหรือน้ําหนักมากกวาจํานวนท่ีระบุในใบสั่งซ้ือ มหาวิทยาลัยจะ

รับพัสดุนั้นไวและจายเงินใหตามปริมาณหรือน้ําหนักท่ีระบุในใบสั่งซ้ือเทานั้น 

7.1.5  ผูขายจะตองจัดสงมอบพัสดุโดยมีการบรรจุคัดแยกและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบใหอยูใน 

สภาพดี สะอาด โดยอุปกรณเชนลังพลาสติก ตูแช รักษาอุณหภูมิ ทุกครั้งท่ีสงมอบพัสดุ หากพบวาวัตถุดิบไมมี

คุณภาพผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับมหาวิทยาลัยฯ จากเหตุนั้นๆ ท้ังหมด 

9.2 การตรวจรับพัสดุ 

9.2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจรับพัสดุตาม

รายละเอียดในใบสั่งซ้ือตอหนาผูขายหรือตัวแทนของผูขาย โดยจะยึดถือปริมาณและคุณภาพตามความจริงท่ีตรวจ

รับในขณะนั้น พรอมบันทึกในใบสั่งซ้ือและใบสงมอบพัสดุเพ่ือใชในการชําระคาพัสดุ  

- กรณีท่ีผูขายสงมอบพัสดุในปริมาณหรือรายการท่ีเกินกวาท่ีระบุในใบสั่งซ้ือ มหาวิทยาลัย

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับพัสดุสวนเกินนั้น แตหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับพัสดุสวนเกินนั้นไว มหาวิทยาลัยจะ

ชําระคาพัสดุเฉพาะเทาท่ีระบุไวในใบสั่งซ้ือและใบสงมอบพัสดุเทานั้น  

- กรณี ท่ีผู ขายส งมอบพัสดุ ในปริมาณหรือรายการท่ีน อยกวา ท่ี ระบุ ในใบสั่ ง ซ้ือ 

มหาวิทยาลัยจะชําระคาพัสดุเฉพาะเทาท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับไวเทานั้น โดยผูขายอาจสงมอบพัสดุใน

ปริมาณหรือน้ําหนักท่ีนอยกวาจํานวนท่ีระบุในใบสั่งซ้ือไดไมเกิน 200 กรัมตอรายการ โดยมหาวิทยาลัยจะชําระ

เงินคาพัสดุตามปริมาณหรือจํานวนน้ําหนักท่ีตรวจรับจริง  

9.2.2 มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์ท่ีจะปฏิเสธในการรับมอบพัสดุท้ังหมดหรือบางรายการหรือบางสวนได 

หากเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบนั้นมีปริมาณและหรือคุณภาพแตกตางไปจากรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทาย

สัญญา หรือเปนพัสดุเนาเสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือไมเหมาะสมท่ีจะนํามาบริโภค 

9.2.3 หากการสงมอบพัสดุไมเปนไปตามเง่ือนไขท่ีกําหนดไว ผูขายตองจัดหาพัสดุตามใบสั่งซ้ือ

และจัดสงใหครบถวนตามเวลาท่ีกําหนด นับตั้งแตเวลาท่ีคณะกรรมการตรวจรับไดแจงเปนลายลักษณอักษร       

ใหดําเนินการ หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยจะดําเนินตามเง่ือนไขในขอ 7.3 

9.2.4 ผูขายยินยอมใหมหาวิทยาลัยหรือผูแทนของมหาวิทยาลัยไปตรวจสถานท่ีและสิ่งแวดลอม

ของแหลงผลิตหรือสถานท่ีเตรียมพัสดุท่ีจะสงมอบไดตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน โดยไมจําเปนตองแจงใหผูขายทราบ

ลวงหนา 

9.3 การปรับและการรับผิดชดใชคาเสียหาย 

9.3.1 การรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับอาหารประเภทท่ี 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ 

กรณีท่ีผูขายไมสามารถสงมอบของตามเวลาท่ีกําหนดเกินกวา 45 นาที มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาคาเสียหายข้ันต่ํา 500 บาท แตไมเกิน 2,000 บาท โดยคิดจากมูลคาพัสดุตามใบสั่งซ้ือในอัตรารอยละ 0.5   

ซ่ึงผูขายตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาเสียหายตามใบสั่งซ้ือคราวใดก็ได และสามารถหักคาเสียหายดังกลาวจาก

ราคาพัสดุท่ีจะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญานี้ได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร 

 



 

                        เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 
แผนที่ 5 ของ 48 แผน 

 

 

กรณีท่ีผูขายสงมอบของตามเวลาท่ีกําหนดในใบสั่งซ้ือ แตพัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ

ไมตรงตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายไมสามารถสงมอบไดตามท่ีกําหนดในใบสั่ง

ซ้ือ มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบตามท่ีระบุไวในใบสั่ง

ซ้ือในครั้งนั้นๆ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาทตอรายการนับแตวันถัดจากวันครบกําหนด ใหสงมอบตามใบสั่งซ้ือ

จนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหจนถูกตองครบถวนตามใบสั่งซ้ือ หรือจนถึงวันท่ีมหาวิทยาลัยไดซ้ือสิ่งของ

ตามใบสั่งซ้ือนั้นจากแหลงอ่ืน ซ่ึงมหาวิทยาลัยจะคิดคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 500 บาทตอครั้ง และคาสวนตาง

ของราคาพัสดุท่ีมหาวิทยาลัยจัดซ้ือเพ่ิมข้ึนจากราคาตามท่ีกําหนดในสัญญา ซ่ึงผูขายตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงิน

คาปรับและคาเสียหายและคาสวนตางตามใบสั่งซ้ือคราวใดก็ได และสามารถหักคาปรับและคาเสียหายดังกลาวจาก

ราคาพัสดุท่ีจะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญานี้ได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลกัษณอักษร 

9.3.2 การรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับอาหาร จํานวน 4 ประเภท ดังนี้ 

 ประเภทท่ี 1 อาหารประเภทเนื้อสัตว  จํานวน 108 รายการ 

ประเภทท่ี 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 159 รายการ 

ประเภทท่ี 4 อาหารประเภทผัก จํานวน 124 รายการ   

ประเภทท่ี 5 อาหารประเภทผลไม จํานวน 36 รายการ   

กรณีท่ีผูขายไมสามารถสงมอบของตามเวลาท่ีกําหนดเกินกวา 30 นาที มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาคาเสียหายข้ันต่ํา 500 บาทตอครั้ง ซ่ึงผูขายตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาเสียหายตามใบสั่งซ้ือคราวใด 

ก็ได และสามารถหักคาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุท่ีจะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญานี้ได โดยจะแจงให

ผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร 

กรณีท่ีผูขายสงมอบของตามเวลาท่ีกําหนดในใบสั่งซ้ือ แตพัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ

ไมตรงตามรายละเอียดท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายไมสามารถจัดหาพัสดุทดแทนไดภายในเวลา

ท่ีกําหนด 3 ชั่วโมง มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ

ตามท่ีระบุไวในใบสั่งซ้ือในครั้งนั้นๆ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาทตอรายการ และมหาวิทยาลัยจะคิดคาเสียหาย

ครั้งละ 1,000 บาท คายานพาหนะ 500 บาท และคาพัสดุตามจริงในกรณีท่ีมหาวิทยาลัย  ตองจัดซ้ือเอง ซ่ึงผูขาย

ตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาปรับและคาเสียหายตามใบสั่งซ้ือคราวใดก็ได  และสามารถหักคาปรับและ

คาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุท่ีจะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญานี้ได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลาย

ลักษณอักษร โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิท่ีจะไมรับพัสดุท่ีสงไมตรงกําหนดเวลา 

หมายเหตุ ยกเวนอาหารประเภทท่ี 2 จํานวน 36 รายการ ดังนี้ 9 - 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 

 

 

 

 



 

                        เอกสารแนบทายเอกสารประกวดราคาซ้ือดวยวธิีอิเล็กทรอนิกส หมายเลข 1.1 
แผนที่ 6 ของ 48 แผน 

 

กรณีที่ผูขายสงมอบของตามเวลาที่กําหนดในใบสั่งซื้อ แตพัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพไมตรง

ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายไมสามารถจัดหาพัสดุทดแทนไดภายในเวลาที่กําหนด    

60 นาที มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อ

ในคร้ังนั้นๆ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาทตอรายการ และมหาวิทยาลัยจะคิดคาเสียหายคร้ังละ 1,000 บาท            

คายานพาหนะ 500 บาท และคาพัสดุตามจริงในกรณีที่มหาวิทยาลัย  ตองจัดซื้อเอง ซึ่งผูขาย ตกลงใหมหาวิทยาลัยหัก

เงินคาปรับและคาเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได และสามารถหักคาปรับและคาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุที่จะตอง

ชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญานี้ได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะไมรับ

พัสดุที่สงไมตรงกําหนดเวลา 

9.4 เงื่อนไขอ่ืนๆ 

9.4.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบวาผูขายหรือตัวแทนของผูขายมีความประพฤติในการสงมอบพัสดุ

อยางไมซื่อตรง หรือสอเจตนาทุจริต อันทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชนอันมิควร และเปนกรณีที่มี

หลักฐานชัดแจง มหาวิทยาลัยจะถือวาผูขายปฏิบัติผิดสัญญาอยางรายแรง และมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดย

สิ้นเชิงกับผูขายไดทันที การบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้หากเกิดความเสียหายอยางใดๆ ข้ึน มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกรองจาก

ผูขายไดเต็มจํานวน 

9.4.2 ผูขายจะตองทําหนังสือมอบอํานาจใหกับผูแทนของผูขายที่จะมาสงพัสดุใหกับมหาวิทยาลัย     

ในกรณีที่ผูขายไมมาสงของเองเพื่อที่ผูแทนจะไดมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ หรือรับทราบปญหาที่อาจจะเกิดข้ึนในการสงมอบ

แตละคร้ัง ทั้งนี้ผูขายอาจทําการมอบอํานาจใหกับผูแทนของผูขายหลายคนก็ได 
 

10. การเสนอราคา 

9.5 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนรายประเภท โดยจะเสนอครบทั้ง 5 ประเภท หรือจะเสนอ

เพียงบางประเภทก็ได แตตองเสนอครบทุกรายการในประเภทที่เสนอ และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกซื้อเฉพาะ     

บางประเภทหรือบางรายการก็ได  

9.6  ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกราคาแตละรายการในประเภทที่เสนอ พรอมระบุคุณภาพ/ยี่หอที่

เสนอ (ถามี) ในแบบฟอรมใบเสนอราคาของมหาวิทยาลัยเทานั้น โดยราคาตอหนวยที่เสนอจะตองไมเกินราคากลาง    

ตอหนวยของแตละรายการ และราคารวมตองอยูในวงเงินรวมที่เสนอราคาในประเภทน้ันๆ 
 

10. การรับประกันความชํารุดบกพรองของอาหาร จํานวน 5 ประเภท 

ประเภทที่  1   อาหารป ระเภท เนื้ อสั ตว  จํ าน วน  108 รายการ เป น เวลา 15 วัน  นั บ แต วัน ที ่

ผูจะซื้อไดรับมอบ 

 ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 159 รายการ เปนเวลา 15 วัน นับแตวันที่  

ผูจะซื้อไดรับมอบ 

ประเภทที่ 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ  เปนเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ผูจะซื้อไดรับมอบ 

ประเภทที่ 4 อาหารป ระ เภท ผั ก  จํ าน วน  124  รายการ  เป น เวลา  7  วัน  นั บ แต วัน ที่ ผู จ ะซื้ อ 

ไดรับมอบ 

ประเภทที่ 5 อาหารประเภทผลไม  จํ าน วน  36 รายการ  เป น เวลา 7 วัน  นั บแต วันที่ ผู จะซื้ อ 

ไดรับมอบ 



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1

แผ่นที่ 7 ของ 48 แผ่น

1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 500 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

2 กระดูกซุป (กระดูกข้อ) กโิลกรัม 5,000 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

3 กระเพาะปลาชนดิแผ่น กโิลกรัม 100 แหง้ เหลือง ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง

4 กระเพาะปลาหลอด กโิลกรัม 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. แหง้ ไมห่นื 5 ก.ก./ถุง

5 กระเพาะหมู กโิลกรัม 50 สด สะอาด 2 ลูก/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

6 กุง้กา้มกราม กโิลกรัม 50 15 - 18 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

7 กุง้กลุาด า กโิลกรัม 100 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

8 กุง้ขาววัง กโิลกรัม 700 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

9 กุง้แหง้ กโิลกรัม 100 ตัวใหญ่ ไมใ่ส่สี แหง้ ไมม่เีปลือก 5 ก.ก./ถุง

10 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 400 ตราเจ๊หงษ ์ใหม่ ตามบรรจุ

11 เกีย๊วปลา กโิลกรัม 50 สด ไมม่กีล่ินคาว 1 ก.ก./ถุง

12 ไกข่้าวมนั (ไกต่อน) กโิลกรัม 1,000 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

13 ขาหมูขาหนา้ กโิลกรัม 2,000 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

14 ขาหมูขาหลัง กโิลกรัม 500 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

15 ไข่ไก่ ฟอง 50,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

16 ไข่เค็ม ฟอง 1,500 จากไชยา ตามบรรจุ

17 ไข่นกกระทา ฟอง 4,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง

18 ไข่เปด็ ฟอง 3,000 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

19 คอหมู กโิลกรัม 100 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง

20 คากิ กโิลกรัม 20 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

21 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 100 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง

22 โคนปกีบน กโิลกรัม 3,000 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

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

24 ซ่ีโครงหมอูอ่น (ยกแผ่น) กโิลกรัม 1,200 ไมติ่ดกระดูกสันหลัง 10 ก.ก./ถุง

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

26 ตับหมู กโิลกรัม 600 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

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

28 นอ่งไก่ กโิลกรัม 30 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

29 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 1,500 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

30 เนือ้ปลากระพงแดง กโิลกรัม 150 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดท้อง สด 10 ก.ก./ถุง

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

32 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 500 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง

33 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 500 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง

34 เนือ้สันนอกวัว กโิลกรัม 100 สด แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

ประเภทที่ 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 108 รายการ

ราคาต่อหน่วยล าดับที่
จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อรายการ การบรรจุ

ขนาดของ

หน่วย



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1

แผ่นที่ 8 ของ 48 แผ่น

ราคาต่อหน่วยล าดับที่
จ านวน

โดยประมาณ
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ขนาดของ

หน่วย

35 เนือ้สันใน กโิลกรัม 100 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

36 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 4,500 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง

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

38 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

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

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

41 ปลาช่อน กโิลกรัม 1,500 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

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

43 ปลาซิวสด กโิลกรัม 50 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง

44 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 3,000 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง

45 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 700 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง

46 ปลาทับทิม กโิลกรัม 1,500 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

47 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 300 16 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง

48 ปลาทูสด กโิลกรัม 1,000 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง

49 ปลานลิ กโิลกรัม 80 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

50 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 80 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

51 ปลาเนือ้ออ่น กโิลกรัม 10 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

52 ปลาสลิด กโิลกรัม 50 14 ตัว/กโิลกรัม แหง้ ไมเ่ค็มมาก 5 ก.ก./ถุง

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

54 ปลาหมกึวง กโิลกรัม 20 แหง้ ใส สะอาด ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

55 ปลาหมกึหลอด กโิลกรัม 500 8 - 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

56 ปลาหมกึหอม กโิลกรัม 10 6 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

57 ปลาหมกึแหง้ (แช่) กโิลกรัม 50 4 ตัว/กโิลกรัม นิม่ไมแ่ข็งมาก 10 ก.ก./ถุง

58 ปลาหวาน กโิลกรัม 20 ไมห่วานมาก แหง้ เปน็แผ่น 10 ก.ก./ถุง

59 ปลาอนิทรีย์เค็ม กโิลกรัม 80 2 กโิลกรัม/ตัว เนือ้แข็ง ท้องไมเ่ละ 10 ก.ก./ถุง

60 ปลาอนิทรีย์สด ทั้งตัว กโิลกรัม 10 2 กโิลกรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

61 ปอดหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด ไมด่ า 10 ก.ก./ถุง

62 ปกีเต็ม กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

63 ปกีแบน กโิลกรัม 500 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

64 ปเูค็ม กโิลกรัม 20 ตัวเล็ก สะอาด ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

65 ปอูดั กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ปเูบนโตะ สด สะอาด 500 ก./ถุง

66 เปด็สด (เชอร่ี) กโิลกรัม 200 2.5-3 กโิลกรัม/ตัว ไซด์ XL ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

67 มนัแข็งหม ูมีหนงั กโิลกรัม 5 มนัมากกว่าหนงั หนงับาง 10 ก.ก./ถุง

68 แมงกะพรุน กโิลกรัม 20 สีขาว เปน็ช่อ สด 10 ก.ก./ถุง

69 ลูกชิน้กุง้ กโิลกรัม 5 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1

แผ่นที่ 9 ของ 48 แผ่น

ราคาต่อหน่วยล าดับที่
จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อรายการ การบรรจุ

ขนาดของ

หน่วย

70 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 20 ตราสหฟาร์ม 1 ก.ก./ถุง

71 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 20 ตราสหฟาร์ม 1 ก.ก./ถุง

72 ลูกชิน้เนือ้ กโิลกรัม 10 ตราแชมป์ 1 ก.ก./ถุง

73 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 80 ตราเยาวราช 1 ก.ก./ถุง

74 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 60 ตราเยาวราช 1 ก.ก./ถุง

75 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 600 ตราเมอืงทอง (โล้โกสี้แดง) 1 ก.ก./ถุง

76 เลือดไก่ กอ้น 500 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

77 เลือดหมกูอ้น กอ้น 150 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

78 เศษเนือ้ กโิลกรัม 10 สด สะอาด ผังผืดไมเ่ยอะ 5 ก.ก./ถุง

79 สะโพกไก่ กโิลกรัม 80 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

80 สะโพกหมู (หมเูนือ้แดง) กโิลกรัม 500 หมเูนือ้แดง คุณภาพไมติ่ดมนั 10 ก.ก./ถุง

81 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 500 คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้ ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมูตัวเดียว 1 ก.ก./ถุง

82 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 2,500  คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้ ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมูตัวเดียว 1 ก.ก./ถุง

83 ไส้ใหญ่หมู กโิลกรัม 80 ลวกแล้ว ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง

84 ไส้ออ่นหมู กโิลกรัม 60 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

85 หนงัหมแูช่ (แผ่น) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

86 หนงัหมแูช่ (ฝอย) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

87 หมูปา่ กโิลกรัม 300 ติดหนงั เผาสะอาด มนันอ้ย 10 ก.ก./ถุง

88 หมูแผ่น กโิลกรัม 250 แหง้ ไมเ่หมน็หนื 10 ก.ก./ถุง

89 หมูยอ แท่ง 300 ตราปงึหง่ีเชียง ขนาด 280 กรัม ตามบรรจุ

90 หมูสันนอก กโิลกรัม 4,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

91 หมูสามชัน้ กโิลกรัม 500 หนงัสะอาด บาง แผ่น ไมติ่ดขน 10 ก.ก./ถุง

92 หอยแมลงภู่ กโิลกรัม 80 ตัวใหญ่ ต้มสุก ไมป่นน้ า 10 ก.ก./ถุง

93 หอยแมลงภูส่ดแกะ กโิลกรัม 50 ตัวใหญ่ แกะแช่น้ า น้ าไมม่าก 1 ก.ก./ถุง

94 หอยลาย กโิลกรัม 25 ตัวใหญ่ สด ไมแ่กะ 10 ก.ก./ถุง

95 หวัใจหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

96 หางวัว กโิลกรัม 5 สด สะอาด เผาแล้ว 5 ก.ก./ถุง

97 แหนมหมู แท่ง 150 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ

98 เอน็แกว้ (นอ่งลาย) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

99 เอน็หมู (แช่) กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไมเ่ละ 1 ก.ก./ถุง

100 แฮมไก่ กโิลกรัม 10 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

101 แฮมหมู กโิลกรัม 500 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

102 โบโลนา่ไก่ กโิลกรัม 50 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง



เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาซ้ือด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
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หน่วย

103 โบโลนา่หมู กโิลกรัม 100 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง

104 ไข่แดงเค็มดิบ/สุก ฟอง 100 ไข่เค็มเฉพาะไข่แดง ลูกใหญ่ 10ฟอง/ถุง

105 สันนอกหมูติดกระดูกหัน่ กโิลกรัม 100 น้ าหนัก 180-200 กรัม/ชิน้ (5-6ชิน้/แพค็) ตามบรรจุ

106 ปลาจิง้จัง้ ทอดกรอบ กโิลกรัม 40 ปลาจิง้จัง้/ปลาฉิง้ฉ้าง ทอดกรอบสามรส ตามบรรจุ

107 หมูบด กโิลกรัม 300 หมบูดตราซีพีแช่แข็งบรรจุ 1 ก.ก./ถุง

108 ไกบ่า้น กโิลกรัม 300 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง



เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผ่นท่ี 11 ของ 48 แผ่น

1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำ 3 กก./ถงุ

2 กะทิสด กโิลกรัม 800 สด สะอำด ไม่มีกล่ินหืน 5 ก.ก./ถงุ

3 กะทิส้ำเร็จรูป กล่อง 700 ตรำชำวเกำะหรืออร่อยดี กล่องละ 1 ก.ก. ตำมขนำด

4 กะปิ กโิลกรัม 20 จำกระยอง สด ไม่เหม็น 3 ก.ก./ถงุ

5 เกลือเม็ด กโิลกรัม 30 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

6 เกี๊ยมฉำ่ย กโิลกรัม 1,200 ไม่มีน ้ำ ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

7 เกี๊ยมบ๊วยดอง ลูก 30 ลูกใหญ่ ใหม่ -

8 เกี ยมอี๋ กโิลกรัม 20 ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

9 ขนมจนี กโิลกรัม 500 แป้งหมัก ใหม่ ยี่ห้อดอนเมือง 500 ก./แพ็ค

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

11 ขนมปังแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 800 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถงุ

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 30 แป้งไม่มำก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

13 ขำ้วต้มน ้ำวุ้น ตัว 200 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถงุ

14 ขำ้วตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 10 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 0.5ก.ก./ถงุ

15 ขำ้วโพดแกะเม็ด กโิลกรัม 30 สด สะอำด ไม่มีขนใยปน 5 ก.ก./ถงุ

16 ขำ้วเหนียวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 120 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก ตำมบรรจุ

17 ขำ้วเหนียวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 10 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

18 ขำ้วเหนียวด้ำสุก กโิลกรัม 50 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

19 ขำ้วเหนียวมูล (ขำว) กโิลกรัม 30 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

20 ขงิดอง กโิลกรัม 10 สีชมพู ออ่น ไม่แขง็ ใหม่ 5 กก./ถงุ

21 ครองแครง กโิลกรัม 10 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

22 ฉำ่ยโป้หัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 50 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถงุ

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 30 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

24 ซอสเยน็ตำโฟ กโิลกรัม 60 ใหม่ สด สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 500 เส้นไม่แข็ง มีกล่ินหอม ใช้สีธรรมชำติ ใหม่ สีอ่อน 5 ก.ก./ถงุ

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

27 ดอกกระเจี๊ยบแห้ง กโิลกรัม 10 ไม่ขึ นรำ 2 ก.ก./ถงุ

28 ดอกเกก๊ฮวยแห้ง กโิลกรัม 10 ไม่ขึ นรำ -

29 ดอกไม้จนี กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ 1 กก./ถงุ

30 ตั งฉำ่ย กโิลกรัม 100 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง

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

ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดอ่ืุน จ านวน 159 รายการ

ราคาต่อหน่วยล าดับที่ รายการ
ขนาดของ

หน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยี่ห้อ การบรรจุ
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ขนาดของ

หน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
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32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 100 ตรำหยั่นวอยนุ (โม่อมิสี) ถงัละ 18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 100 ใหม่ สะอำด 5 แผ่น/ถงุ

34 เต้ำหูท้อด ชิ น 700 ใหม่ ไม่เหม็น 5 พวง/ถงุ

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 20 ตรำจนีแดง ผสมถั่วเหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 20 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ

37 เต้ำหูห้ลอด หลอด 350 เต้ำหูข้ำวตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

38 เต้ำหูห้ลอด หลอด 200 เต้ำหูไ้ขต่รำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 350 ใหม่ สะอำด 5 แผ่น/ถงุ

40 ถั่วเขยีว กโิลกรัม 250 ตรำไร่ทิพย ์ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

41 ถั่วด้ำสุก กโิลกรัม 300 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

42 ถั่วแดงสุก กโิลกรัม 300 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

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

44 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 400 เม็ดใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ

45 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 200 แก ่เม็ดใหญ่ มีเปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

46 ถำ่นหุงขำ้ว (ไร้ควัน) ถงุ 10 5 กโิลกรัม/ถงุ 5 ก.ก./ถงุ

47 ทับทิมกรอบ กโิลกรัม 600 ใหญ่ ตัวใส ไม่ผสมสีมำก แห้ง ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

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

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 700 สะอำด ไม่แขง็ ปีบ๊

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

51 น ้ำพริกแกงเขยีวหวำน กโิลกรัม 100 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

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

53 น ้ำพริกแกงไตปลำ กโิลกรัม 30 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

54 น ้ำพริกแกงป่ำ กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

55 น ้ำพริกแกงเผ็ด กโิลกรัม 400 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

56 น ้ำพริกแกงเผ็ด เจ กโิลกรัม 20 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 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

60 น ้ำพริกแกงส้ม กโิลกรัม 300 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

61 น ้ำพริกแกงส้ม เจ กโิลกรัม 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

62 น ้ำพริกแกงเหลือง กโิลกรัม 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

63 น ้ำพริกแกงฮังเล กโิลกรัม 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ
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64 น ้ำพริกเผำ (กระป๋อง) กระป๋อง 120 ตรำฉั่วฮะเส็ง ขนำด 900 กรัม ใหม่ กระป๋อง

65 น ้ำมันน ้ำพริกเผำ 750 ซล./ขวด 120 ตรำฉั่วฮะเส็ง ใหม่ ขวด

66 เนยแขง็สไลด์ (ชสี) ห่อ 20 ตรำออร์คิด ไม่น้อยกว่ำ 10 แผ่น ห่อ

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

68 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 20 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

69 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 20 ใหม่ สด 1ก.ก./ถงุ

70 บัวลอย กโิลกรัม 600 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

71 แบะแซ กโิลกรัม 5 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

72 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 25 ใหม่ สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

73 ปูนแดง กโิลกรัม 5 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

74 แป้งขำ้วจำ้ว กโิลกรัม 30 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

75 แป้งขำ้วเหนียว กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

76 แป้งทอดกรอบ ถงุ 20 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถงุ

77 แป้งท้ำว ( แป้งสำคูผสม ) กโิลกรัม 10 ตรำยำยม่อม ใหม่ ตำมบรรจุ

78 แป้งหอยทอด กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

79 แปะกว้ย กโิลกรัม 10 ต้มสุก เม็ดไม่แตก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

80 ผงฟู กโิลกรัม 5 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

81 ผงฮังเล ซอง 10 ใหม่ คุณภำพดี ตำมบรรจุ

82 ผักกำดดอง กโิลกรัม 600 ไม่ผสมสี ไม่ปนน ้ำ ใหม่ หัวใหญ่ 5 กก./ถงุ

83 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 400 หัวใหญ่ สุกทั งหัว ใหม่ 10 ก.ก./ถงุ

84 แผ่นเกี๊ยวอยำ่งดี กโิลกรัม 100 ตรำไก ่สด ใหม่ ห่อ

85 แผ่นปอเปียะ กโิลกรัม 40 สด ใหม่ ตำมบรรจุ

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

87 พริกป่น ถงุ 20 500 กรัม/ถงุ ไม่ขึ นรำ ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

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

89 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 5 ชนิดแผ่นกลม ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

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

91 มะขำมเปียก กโิลกรัม 200 แกะเม็ด ไม่ด้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

92 มะตูมแห้ง กโิลกรัม 5 หัน่เป็นชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

93 มะนำวดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ บรรจขุวด ใหม่ ตรำม้ำบิน -

94 มะพร้ำวเผำ ลูก 150 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถงุ

95 มะพร้ำวออ่น ลูก 150 สด 10 ลูก/ถงุ
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96 มะยมเชื่อม กโิลกรัม 40 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

97 มันเทศเชื่อม กโิลกรัม 500 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

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

99 มำยองเนส กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ ตำมบรรจุ

100 เม็ดบัว กโิลกรัม 10 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

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

102 ไม้เสียบลูกชิ น แพ็ค 40 ไม่น้อยกว่ำ 300 อนั/แพ็ค ไม่ขึ นรำ ตำมบรรจุ

103 เยื่อไผ่ ขดี 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

104 โยเกร์ิต กระปุก 50 ตรำดัชมิลค์ ใหม่ ตำมบรรจุ

105 รวมมิตร กโิลกรัม 600 ไม่ผสมสีมำก ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด สีออ่น 10 ก.ก./ถงุ

106 ลอดชอ่งไทย กโิลกรัม 600 ตัวไม่เหลว ตัวเขยีว ใหญ่ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

107 ลอดชอ่งสิงคโปร์ กโิลกรัม 600 ตัวไม่เหลว ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

108 ล้ำไยแห้ง กโิลกรัม 10 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

109 ลูกกะวำน กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

110 ลูกชดิเชื่อม กโิลกรัม 600 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

111 ลูกเดือย กโิลกรัม 40 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

112 ลูกตำลเชื่อม กโิลกรัม 100 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

113 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 10 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ

114 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 150 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

115 สับปะรดเชื่อม กโิลกรัม 300 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

116 สำคูเม็ดใหญ่สุก กโิลกรัม 300 ต้มสุก เม็ดใส ใหม่ 6 กก./ถงุ

117 สำรส้ม กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

118 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ ตำมบรรจุ

119 เส้นกว๋ยจั๊บ กโิลกรัม 150 แห้ง ไม่เหม็นหืน ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

120 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 400 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ เป็นแผ่น ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

121 เส้นกว๋ยเต๋ียวจนัทร์ กโิลกรัม 400 จนัทบุรี ใหม่ แห้ง ไม่เหม็นหืน ตำมบรรจุ

122 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 100 เส้นไม่เละ สีขำวหรือสีเขยีว ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

123 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 50 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 4 ก.ก./ถงุ

124 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 250 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 5 ก.ก./ถงุ

125 เส้นเล็ก กโิลกรัม 150 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

126 หน่อไม้จนีแช่ กโิลกรัม 10 ไม่เหม็น ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

127 หน่อไม้ดอง กโิลกรัม 250 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ
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128 หน่อไม้ปิบ๊ (หน่อใหญ)่ กโิลกรัม 150 หน่อเท่ำกนั ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

129 หน่อไม้ปิบ๊ฝอย กโิลกรัม 200 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

130 หน่อไม้รวกปิบ๊ กโิลกรัม 100 หน่อเล็ก ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

131 หมูหยอง กโิลกรัม 10 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

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

133 เห็ดหอม-แห้ง กโิลกรัม 30 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

134 เห็ดหูหนูขำว-แห้ง กโิลกรัม 10 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

135 แห้วเชื่อม กโิลกรัม 120 ปอกแล้วในน ้ำเชื่อม ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

136 แห้วต้มสุก กโิลกรัม 150 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

137 อำหำรกระป๋อง กระป๋อง 300 มีเคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ

138 มันฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 40 มันฝร่ังแชแ่ขง็ 1 ก.ก./ถงุ

139 ผงขมิ น กโิลกรัม 20 ใหม่ หอม 1 ก.ก./ถงุ

140 ไกห่ยอง กโิลกรัม 20 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

141 ดิจอง มัสตำด ขวด 10 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด

142 แคนเบอร์ร่ีซอส กระป๋อง 10 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระป๋อง

143 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 20 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

144 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 20 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 10 แห้ง ใหม่ กโิลกรัม

148 บุกกอ้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 10 ยี่ห้อคอนยคัก ุ220 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

149 บุกเส้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 10 ยี่ห้อคอนยคัก ุ200 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

150 เส้นแกว้ แพ็ค 10 ยี่ห้อคำซิโอ 300 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

151 เมล็ดถั่วลันเตำ กโิลกรัม 10 ยี่ห้อ ARO บรรจถุงุละ 1 กโิลกรัม ตำมบรรจุ

152 รำกบัวหัน่ กโิลกรัม 10 ยี่ห้อ ARO 35 - 40 ชิ น/กโิลกรัม ตำมบรรจุ

153 ถั่วขำวในซอสมะเขอืเทศ กระป๋อง 10 ยี่ห้ออะยมั บรรจ ุ425 กรัม กระป๋อง

154 มอสซำเรล่ำผสมเชดด้ำชสี กโิลกรัม 10 ยี่ห้อ ARO ชนิดเส้น ตำมบรรจุ

155 งำด้ำ ถงุ 10 ตรำไร่ทิพย ์ใหม่ บรรจ ุ100 กรัม ตำมบรรจุ

156 ฟักทองเชื่อม กโิลกรัม 200 เป็นเส้น ติดเปลือก ไม่ปนน ้ำเชื่อม 1 ก.ก./ถงุ

157 วุ้นขำวกอ้น กโิลกรัม 200 เป็นกอ้น ไม่หัน่ สด ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

158 ซอสพิซซ่ำ กโิลกรัม 10 ตรำคนอร์ 1ก.ก./แพ็ค

159 ฉำ่ยโป้หัน่ลูกเต๋ำ (หวำน) กโิลกรัม 200 หัน่เป็นลูกเต๋ำ หวำน กรอบ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ
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1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 40 ตราไมกา้ ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 20 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 20 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 20 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 11"

5 กล่องกระดาษ ขนาด 5" x 5" x 3" 1,400 เป็นกล่องส าเร็จรูป

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 20 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 200 ตราเนสกาแฟ ใหม่

8 กาแฟกระป๋อง ตามบรรจุ 600 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

9 กาแฟชนิดซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 200 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

10 เกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ถงุ 200 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่

11 เกลือป่น 1 กโิลกรัม 1,400 ตราปรุงทิพย ์ใหม่

12 เกา๋กี้ กโิลกรัม 200 ไม่ขึ้นรา ใหม่ สะอาด

13 ขา้วเกรียบกุ้ง-ดิบ 500 กรัม/ถงุ 400 ตรามโนราห์ ใหม่

14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถงุ 20 ตราแอโร่ ใหม่

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 20,000 ตราคอฟฟีเ่มต ใหม่

16 คอนเฟลค (เกล็ดขา้วโพด) 20 กรัม/กล่อง 100 ตราเนสท์เล่ รวมรสชอ็กโกแลต

17 เคปเปอร์ กระป๋อง 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

18 งาขาว 500 กรัม/ถงุ 20 ตราขา้วทอง ใหม่

19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่

20 จนัทร์แปดซีก กโิลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

21 ชอ้นกาแฟ 500 คัน/ถงุ 10 ท าจากพลาสติกชั้นดี

22 ชาจนี 100 กรัม/กล่อง 10 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 200 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชสีป่น 125 กรัม/กระป๋อง 10 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขยีว 227 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

27 ซวงเจยีว กโิลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

28 ซอสไกง่วง ขวด 10 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิ๊กโฉว่ ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 10 ใหม่

30 ซอสน้ าจิ้มไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 120 ตราแม่ประนอมหรือพันท้ายนรสิงห์

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC 120 ตราแม็กกี้ ใหม่

ประเภทที่ 3 อาหารแห้ง 148  รายการ
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32 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 140 ตราภูเขาทอง ฝาเขยีว ใหม่

33 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 100 CC/ขวด 140 ตราภูเขาทอง ใหม่

34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 120       ตราไฮคิวหรือศรีราชาพานิช

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด 160 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 140 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

37 ซอสมะเขอืเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 200 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขอืเทศ 300 กรัม/ขวด 200 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด

40 ซีอิ๋วขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 80 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

41 ซีอิ๊วขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 100 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

42 ซีอิ๋วขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 200 ตราง่วนเชยีง ใหม่

43 ซีอิ๋วญี่ปุน่ 1 ลิตร/ขวด 20 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิ๊วด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 80 ตราง่วนเชยีง ใหม่

45 ซีอิ๊วหวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 60 ตราง่วนเชยีง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปกอ้นรสไก่ 1,000 กรัม/ถงุ 300 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปขา้วโพด 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กโิลกรัม 10 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถงุ 20 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกยีบไม้ 50 คู่/แพ็ค 40 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจี้ยวด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 120 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

55 ถั่วลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง 100 ตรา UFC ใหม่

56 ทารากอ้น 14 กรัม/ขวด 10 ใหม่

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็คโกแลต

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็คโกแลต

59 นมขน้ 388 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

60 นมถั่วเหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราไวตามิล้ค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมิลล์ ใหม่

62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 3,200 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

63 น้ าขงิผง 16 ซอง/กล่อง 400 ตรามอนเดีย ใหม่
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64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก ้ใหม่

65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 10 ตรา IMPERIAL ใหม่

66 น้ าด่ืมถว้ย ขนาดไม่น้อยกว่า 50 ซีซี 400 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กโิลกรัม 240 ใหม่ สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 30,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กโิลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอยา่งดี กโิลกรัม 8,000 ตรามิตรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC 240 ตราหอยนางรม ใหม่

72 น้ าปลาซอง 6 กรัม/ซอง 5,000 ตราหอยนางรม ใหม่

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 300 ตรายนูิฟ รสผักหรือผลไม้รวม ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 300 ตรายนูิฟ รสผักหรือผลไม้รวม ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก ้ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก ้ใหม่

77 น้ ามะเขอืเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 10 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 20 ตรามังกร ใหม่

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 120 ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามันพืช (ถั่วเหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 800 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 10 EXTRA VIRGIN ยี่ห้อ BERTOLLI

82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 120 ตราชอ้นทอง ใหม่

84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถงุ 20 ใหม่ คุณภาพดี

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 100 ตราควีน ใหม่

88 น้ าส้มสายชกูล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 120 ตราภูเขาทอง ใหม่

89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา BROOK ใหม่

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 120 ตราเฮลบลูบอย ใหม่

91 น้ าองุ่นขาว 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

92 น้ าองุ่นแดง 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

93 น้ าแอปเปิล้ 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

94 เนยมาการีน 2 ก.ก./ถงั 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 120 ตราแม่ประนอม ใหม่
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96 ปลาซาดีนในซอสมะเขอืเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 80 ตราอะยมั ใหม่

97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 20 ตราพรานทะเล ใหม่

98 แป้งขา้วโพด 700 กรัม/กล่อง 20 ตราไมซีน่า ใหม่

99 แป้งบัวแดง กโิลกรัม 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถงุ 300 ตราปลามังกร ใหม่

102 แป้งสาลี กโิลกรัม 140 ตราว่าว ใหม่

103 แป้งอเนกประสงค์ กโิลกรัม 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

104 โป้ยกั๊กผง กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 20 ใหม่ สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 40 ตราเป็ดคู่ ใหม่

107 ผงวุ้น ซอง 10 ใหม่ สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 80 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจก๊ฉา่ย 145 กรัม/กระป๋อง 120 ตรานกพิราบ ใหม่

110 พริกไทยป่น 500 กรัม/ถงุ 120 ตรามือ ใหม่

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถงุ 80 ตรามือ ใหม่

112 พริกไทยเม็ดด า กโิลกรัม 10 ตรามือ ใหม่

113 พริกป่น-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถงุ 60 ตราไร่ทิพย ์ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

115 มักกะโรนี (ชนิดขอ้งอ) 450 กรัม/ถงุ 240 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 10 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เม็ดผักชี กโิลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 20 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

119 ไม้จิ้มฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่

120 ไมโล 800 กรัม/ถงุ 600 ตราไมโล ใหม่

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิ้น/ถงุ 10 ไม่ขึ้นรา

122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม่ สะอาด

123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระป๋อง 300 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระป๋อง 300 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 10 ใหม่

126 ล าใยกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา UFC ใหม่

127 ล้ินจี่กระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 20 ของ 48 แผน่

หมายเหตุคุณภาพ/ยี่ห้อล าดับที่ รายการ ขนาดของหน่วย
จ านวน

โดยประมาณ

128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 40 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยี่หร่า กโิลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

130 วุ้นเส้น 500 กรัม/ถงุ 160 ตราต้นถั่ว ถงุสีเขยีว ใหม่

131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยี่ห้อ MONT CLAIR

132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยี่ห้อ MONT CLAIR

133 สปาเกต๊ต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถงุ 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

134 สาคูเม็ดเล็ก 480 กรัม/ถงุ 40 ตราปลามังกร ใหม่

135 สาคูเม็ดใหญ่ 980 กรัม/ถงุ 20 ตราปลามังกร ใหม่

136 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) ซอง 20 มี อย. รับรอง ใหม่

137 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) อยา่งน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 10 มี อย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมีข่าว  2,700 กรัม/ถงุ 240 ตราไวไว ใหม่

139 หนังยาง บรรจถุงุละ 0.5 กโิลกรัม 40 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุ่ย

140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 20 ตรารวงขา้ว

142 เหล้าจนี 600 มิลลิกรัม/ขวด 40 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กโิลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 300 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากบัปีบ๊น้ ามันพืช 400 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 10 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กโิลกรัม 10 ใหม่
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1 กระเจี๊ยบสด กโิลกรัม 45 สด ออ่น 5 กก./ถงุ

2 กระชายฝอย กโิลกรัม 45 สะอาด สด เส้นเล็กยาว 1 กก./ถงุ

3 กระชายสด - หัว กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

4 กระเทียมกลีบแห้ง กโิลกรัม 2,400 กระเทียมไทย เม็ดแห้ง ไม่ฝ่อ ไม่ขึ้นรา 5 กก./ถงุ

5 กะหล ่าปลี กโิลกรัม 2,800 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถงุ

6 กะหล ่าปลีสีม่วง กโิลกรัม 30 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถงุ

7 ขมิน้ขาว กโิลกรัม 70 ปอกเปลือก สด ไม่เป็นน้่า 1 กก./ถงุ

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 30 สด 5 กก./ถงุ

9 ขา้วโพดดิบ กโิลกรัม 30 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

10 ขา้วโพดออ่น กโิลกรัม 1,500 สด ไม่มีเปลือก ยาวประมาณ 4 นิว้ 5 กก./ถงุ

11 ขา่ออ่น กโิลกรัม 120 สด 5 กก./ถงุ

12 ขงิแก ่- หัว กโิลกรัม 70 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

13 ขงิซอย กโิลกรัม 90 ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

14 ขงิออ่น - หัว กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

15 แขนงกะหล ่า กโิลกรัม 240 ไม่แก ่เป็นหัว สด 5 กก./ถงุ

16 คะน้าต้นใหญ่ กโิลกรัม 2,000 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถงุ

17 ชะอม กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถงุ

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 2,000 สด หัวใหญ่ ไม่ติดใบ 5 กก./ถงุ

19 ดอกกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

20 ดอกแค กโิลกรัม 100 สด ดอกไม่บาน 5 กก./ถงุ

21 ดอกหอม กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 ก.ก./ถงุ

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 30 สด 3 กก./ถงุ

23 ต้นหอม กโิลกรัม 600 สด ไม่มีดินติด หัวไม่โต 2 กก./ถงุ

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 150 สด 2 กก./ถงุ

25 ต่าลึง กโิลกรัม 150 สด เด็ดกา้น 5 กก./ถงุ

26 แตงกวา กโิลกรัม 1,500 แตงน้่าหยด สด กรอบ 5 กก./ถงุ

27 แตงไทยออ่น กโิลกรัม 30 สด ไม่เหลือง 10 ลูก/ก.ก. 1 กก./ถงุ

28 แตงโมออ่น กโิลกรัม 1,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกนั 6 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

29 แตงร้าน กโิลกรัม 2,400 สด ขนาดกลาง เท่าๆกนั ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไม่ลีบสด 5 กก./ถงุ

31 ถั วงอก กโิลกรัม 600 ไม่ฟอกสี ขาว สะอาด สด 5 กก./ถงุ

ประเภทที่ 4 ประเภทผัก จ ำนวน 124 รำยกำร

หมำยเหตุคุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
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32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 1,200 ฝักไม่ลีบ สด 5 กก./ถงุ

33 ถั วพู กโิลกรัม 60 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 120 ออ่น ฝักไม่ใหญ่เกนิไป 5 กก./ถงุ

35 น้่าเต้า กโิลกรัม 120 สด เขยีว 6 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถงุ

36 บร็อกโคลี กโิลกรัม 3,600 สด แต่งแล้ว หัวใหญ่ พันธุ์นอก 5 กก./ถงุ

37 บวบเหลี ยม กโิลกรัม 500 สด ออ่น ขนาดเท่าๆ กนั 5 กก./ถงุ

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 150 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถงุ

39 ใบกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 200 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

40 ใบกุ้ยฉา่ยขาว กโิลกรัม 20 สด สะอาด ไม่เละ 1 กก./ถงุ

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

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 20 สด 5 กก./ถงุ

43 ใบตองสด กโิลกรัม 150 สด ใบยาว ไม่แตก 5 กก./ถงุ

44 ใบเตย กโิลกรัม 70 สด ใบยาว สะอาด 5 กก./ถงุ

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไม่ร่วง 1 กก./ถงุ

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถงุ

47 ใบยอ กโิลกรัม 50 สด ใบออ่น 5 กก./ถงุ

48 ใบยา่นาง กโิลกรัม 50 สด ใบแก่ 5 กก./ถงุ

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถงุ

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 150 สด 5 กก./ถงุ

51 ผักกวางตุ้ง กโิลกรัม 1,000 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 1,000 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 1,800 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถงุ

56 ผักกาดหอม - สลัด กโิลกรัม 200 เขยีว สด ตัดแต่งแล้ว 2 กก./ถงุ

57 ผักขม กโิลกรัม 600 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

58 ผักค้ึนฉา่ย กโิลกรัม 300 สด สะอาด ไม่ติดดิน 2 กก./ถงุ

59 ผักชไีทย กโิลกรัม 200 สด สะอาด ไม่ติดดิน 1 กก./ถงุ

60 ผักชฝีรั ง กโิลกรัม 150 สด สะอาด ไม่ติดดิน 1 กก./ถงุ

61 ผักบุง้จนี กโิลกรัม 2,000  สด ไม่ติดราก ความยาวไม่เกนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

62 ผักบุง้ไทย กโิลกรัม 500  สด ไม่ติดราก ความยาวไม่เกนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 20 สด ยอดออ่น 5 กก./ถงุ
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64 ผักไผ่ กโิลกรัม 10 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถงุ

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

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถงุ

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 300 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

69 พริกขี้หนู กโิลกรัม 100 แดง สด ไม่ติดกา้น 3 กก./ถงุ

70 พริกขี้หนูสวน กโิลกรัม 20 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถงุ

71 พริกชี้ฟ้าเขยีว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถงุ

72 พริกชี้ฟ้าแดง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถงุ

73 พริกชี้ฟ้าเหลือง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถงุ

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถงุ

75 พริกหยวก กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถงุ

76 พริกหยวกฝรั งเขยีว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถงุ

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถงุ

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถงุ

79 ฟักเขยีว กโิลกรัม 1,000 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 200 สีแดง ไม่ช้่า สด 3 กก./ถงุ

83 มะเขอืเทศใหญ่ กโิลกรัม 200 สีแดง ไม่ช้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

84 มะเขอืเปราะ กโิลกรัม 500 สด ไม่แก่ 10 กก./ถงุ

85 มะเขอืพวง กโิลกรัม 50 สด ไม่ติดกา้น 5 กก./ถงุ

86 มะเขอืยาว กโิลกรัม 500 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถงุ

87 มะนาวแป้น กโิลกรัม 600 สด 25 ลูก/กโิลกรัม 5 กก./ถงุ

88 มะม่วงดิบ กโิลกรัม 50 สด มีรสเปร้ียว 5 กก./ถงุ

89 มะระจนี กโิลกรัม 300 ลูกใหญ่ สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

90 มะระไทย กโิลกรัม 50 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถงุ

91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 200 ลูกยาว สด 10 กก./ถงุ

92 มันไขดิ่บ กโิลกรัม 120 7-8หัว/กิโลกรัม หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 1 กก./ถงุ

93 มันเทศดิบ กโิลกรัม 500 7-8หัว/กิโลกรัม สด หัวใหญ ่ไม่มีดินติด หัวตรง 10 กก./ถงุ

94 มันฝรั งดิบ กโิลกรัม 100 7-8หัว/กิโลกรัม สด ขนาดเท่าๆ กัน ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

95 เม็ดพริกไทยออ่น กโิลกรัม 50 สด ไม่ด่า 1กก./ถงุ
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96 ยอดกะถนิ กโิลกรัม 20 สด ใบไม่ร่วง 5 กก./ถงุ

97 ยอดคะน้า กโิลกรัม 500 สด ออ่น 5 กก./ถงุ

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถงุ

99 ลูกมะกรูด ลูก 50 สด ไม่เหลือง 8 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

100 สายบัว กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถงุ

101 หน่อไม้น้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 100 สด ไม่แก ่ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถงุ

102 หน่อไม้สด กโิลกรัม 100 สไลด์เป็นแผ่น สด 5 กก./ถงุ

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

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

105 หัวแครอท กโิลกรัม 600 สด ไม่มีกา้น พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถงุ

106 หัวปลี กโิลกรัม 100 สด หัวใหญ่ 5 กก./ถงุ

107 หัวผักกาดขาว (ฉา่ยเท้า) กโิลกรัม 1,000 สด ไม่มีกา้น ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

108 เห็ดนางฟ้า กโิลกรัม 100 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถงุ

109 เห็ดฟาง กโิลกรัม 100 ดอกตูม ดอกใหญ่ ออ่น สด สะอาด 5 ก.ก./ถงุ

110 เห็ดหูหนู - สด กโิลกรัม 80 สด สะอาด 2 กก./ถงุ

111 คะน้าฮ่องกง กโิลกรัม 5 สด ใหม่ 1 กก./ถงุ

112 ผักกาดคอส กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

113 ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

114 ผักเรดโอค๊ กรีนโอค๊ กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

115 มะเขอืเทศเชอรี กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

116 เห็ดเขม็ทอง กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

117 เห็ดออริจิ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

118 ใบบัวบก กโิลกรัม 5 สด ไม่ติดราก 1 กก./ถงุ

119 ดอกอญัชนัสด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

120 มะเขอืไขเ่ต่าขาว/ม่วง กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

121 มะเขอืม่วงใหญ่ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

122 พริกกะเหรี ยง กโิลกรัม 50 สด ใหม่สะอาด ไม่เน่าไม่ติดกา้น 1 กก./ถงุ

123 ผักชลีาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไม่เน่า ไม่แฉะ 1 กก./ถงุ

124 มะเขอืเสวย กโิลกรัม 100 ใหม่ สด สะอาด ไม่แก่ 1 กก./ถงุ



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 25 ของ 48 แผน่

1 กล้วยไข่ หวี 100 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

2 กล้วยน ้าว้า หวี 1,000 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

3 กล้วยหอม หวี 30 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

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

5 ขนุนสุก กโิลกรัม 200 แกะเปลือก แกะเม็ด สด สะอาด 1 กก./ถุง

6 แคนตาลูป กโิลกรัม 3,000 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

7 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 2,000 สด ไม่ด้า 10 กก./ถุง

8 ชมพู่เขียว กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

9 ชมพู่แดง กโิลกรัม 600 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

10 แตงไทยสุก กโิลกรัม 100 สด หวาน 10 กก./ถุง

11 แตงโมจินตหรา กโิลกรัม 3,000 5 กโิลกรัม/ลูก สด ตามบรรจุ

12 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 100 พันธุช์ะนี แกะเปลือก 10 กก./ถุง

13 ฝร่ัง กโิลกรัม 4,000 พันธุส์าล่ี ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

14 พุทรา กโิลกรัม 500 พันธุแ์อปเปิ้ล ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

15 มะม่วงเขียวเสวยดิบ กโิลกรัม 2,000 สด มัน ลูกใหญ่ 10 กก./ถุง

16 มะม่วงน ้าดอกไม้สุก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

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

18 มะม่วงอกร่องสุก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

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

20 มังคุด กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

21 มันแกว กโิลกรัม 100 สด กรอบ ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง

22 ลองกอง กโิลกรัม 1,000 สด หวาน ลูกใหญ่ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

23 ล้าไย กโิลกรัม 1,000 สด หวาน กรอบ เนื อหนา 10 กก./ถุง

24 ลิ นจี่ กโิลกรัม 100 สด หวาน สีแดง ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

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

26 ส้มโอ ลูก 100 พันธุท์องดี สด ตามบรรจุ

27 สับปะรดเนื อสอง กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

28 สับปะรดเนื อหนึ่ง กโิลกรัม 2,500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

29 สับปะรดภูเกต็ กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

30 สาล่ี กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

ประเภทที่ 5 ประเภทผลไม้ จ ำนวน 36 รำยกำร

หมำยเหตุคุณภำพ/ยีห่้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 26 ของ 48 แผน่

หมำยเหตุคุณภำพ/ยีห่้อ กำรบรรจุล ำดับที่ รำยกำร
ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ

31 องุ่นเขียว กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไม่ช ้า ลูกใหญ่ เป็นพวง 10 กก./ถุง

32 องุ่นม่วง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไม่ช ้า ลูกใหญ่ เป็นพวง 10 กก./ถุง

33 แอปเปิ้ล (เขียว) กโิลกรัม 100 พันธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

34 แอปเปิ้ล (แดง) กโิลกรัม 100 พันธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

35 แอปเปิ้ลฟูจิ กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

36 ส้มสายน ้าผึ ง กโิลกรัม 1,200 เบอร์ 5 สด หวาน  ไม่ช ้า 10 กก./ถุง



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 27 ของ 48 แผน่

ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 500 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

2 กระดูกซุป (กระดูกข้อ) กโิลกรัม 5,000 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

3 กระเพาะปลาชนดิแผ่น กโิลกรัม 100 แหง้ เหลือง ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง

4 กระเพาะปลาหลอด กโิลกรัม 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. แหง้ ไมห่นื 5 ก.ก./ถุง

5 กระเพาะหมู กโิลกรัม 50 สด สะอาด 2 ลูก/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

6 กุง้กา้มกราม กโิลกรัม 50 15 - 18 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

7 กุง้กลุาด า กโิลกรัม 100 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

8 กุง้ขาววัง กโิลกรัม 700 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

9 กุง้แหง้ กโิลกรัม 100 ตัวใหญ่ ไมใ่ส่สี แหง้ ไมม่เีปลือก 5 ก.ก./ถุง

10 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 400 ตราเจ๊หงษ ์ใหม่ ตามบรรจุ

11 เกีย๊วปลา กโิลกรัม 50 สด ไมม่กีล่ินคาว 1 ก.ก./ถุง

12 ไกข่้าวมัน (ไกต่อน) กโิลกรัม 1,000 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

13 ขาหมขูาหนา้ กโิลกรัม 2,000 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

14 ขาหมขูาหลัง กโิลกรัม 500 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง

15 ไข่ไก่ ฟอง 50,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

16 ไข่เค็ม ฟอง 1,500 จากไชยา ตามบรรจุ

17 ไข่นกกระทา ฟอง 4,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง

18 ไข่เปด็ ฟอง 3,000 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

19 คอหมู กโิลกรัม 100 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง

20 คากิ กโิลกรัม 20 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

21 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 100 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง

22 โคนปกีบน กโิลกรัม 3,000 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

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

24 ซ่ีโครงหมูออ่น (ยกแผ่น) กโิลกรัม 1,200 ไมติ่ดกระดูกสันหลัง 10 ก.ก./ถุง

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

26 ตับหมู กโิลกรัม 600 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

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

28 นอ่งไก่ กโิลกรัม 30 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

29 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 1,500 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

30 เนือ้ปลากระพงแดง กโิลกรัม 150 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดท้อง สด 10 ก.ก./ถุง

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

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 108 รายการ

ล าดับ

ที่
รายการ

ขนาด

ของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

เนือ้สัตว ์(ฟอร์ม)



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 28 ของ 48 แผน่

ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

ล าดับ

ที่
รายการ

ขนาด

ของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

32 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 500 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง

33 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 500 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง

34 เนือ้สันนอกวัว กโิลกรัม 100 สด แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

35 เนือ้สันใน กโิลกรัม 100 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

36 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 4,500 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง

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

38 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

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

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

41 ปลาช่อน กโิลกรัม 1,500 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

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

43 ปลาซิวสด กโิลกรัม 50 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง

44 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 3,000 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง

45 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 700 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง

46 ปลาทับทิม กโิลกรัม 1,500 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

47 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 300 16 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง

48 ปลาทูสด กโิลกรัม 1,000 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง

49 ปลานลิ กโิลกรัม 80 ตัวละ 6 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

50 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 80 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

51 ปลาเนือ้ออ่น กโิลกรัม 10 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

52 ปลาสลิด กโิลกรัม 50 14 ตัว/กโิลกรัม แหง้ ไมเ่ค็มมาก 5 ก.ก./ถุง

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

54 ปลาหมกึวง กโิลกรัม 20 แหง้ ใส สะอาด ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

55 ปลาหมกึหลอด กโิลกรัม 500 8 - 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

56 ปลาหมกึหอม กโิลกรัม 10 6 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

57 ปลาหมกึแหง้ (แช่) กโิลกรัม 50 4 ตัว/กโิลกรัม นิม่ไมแ่ข็งมาก 10 ก.ก./ถุง

58 ปลาหวาน กโิลกรัม 20 ไมห่วานมาก แหง้ เปน็แผ่น 10 ก.ก./ถุง

59 ปลาอนิทรีย์เค็ม กโิลกรัม 80 2 กโิลกรัม/ตัว เนือ้แข็ง ท้องไมเ่ละ 10 ก.ก./ถุง

60 ปลาอนิทรีย์สด ทั้งตัว กโิลกรัม 10 2 กโิลกรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

61 ปอดหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด ไมด่ า 10 ก.ก./ถุง

62 ปกีเต็ม กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

63 ปกีแบน กโิลกรัม 500 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

เนือ้สัตว ์(ฟอร์ม)



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 29 ของ 48 แผน่

ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

ล าดับ
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ขนาด

ของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

64 ปเูค็ม กโิลกรัม 20 ตัวเล็ก สะอาด ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

65 ปอูดั กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ปเูบนโตะ สด สะอาด 500 ก./ถุง

66 เปด็สด (เชอร่ี) กโิลกรัม 200
2.5-3 กโิลกรัม/ตัว ไซด์ XL ไมม่ี

เคร่ืองใน
10 ก.ก./ถุง

67 มนัแข็งหมู มีหนงั กโิลกรัม 5 มนัมากกว่าหนงั หนงับาง 10 ก.ก./ถุง

68 แมงกะพรุน กโิลกรัม 20 สีขาว เปน็ช่อ สด 10 ก.ก./ถุง

69 ลูกชิน้กุง้ กโิลกรัม 5 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

70 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 20 ตราสหฟาร์ม 1 ก.ก./ถุง

71 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 20 ตราสหฟาร์ม 1 ก.ก./ถุง

72 ลูกชิน้เนือ้ กโิลกรัม 10 ตราแชมป์ 1 ก.ก./ถุง

73 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 80 ตราเยาวราช 1 ก.ก./ถุง

74 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 60 ตราเยาวราช 1 ก.ก./ถุง

75 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 600 ตราเมอืงทอง (โล้โกสี้แดง) 1 ก.ก./ถุง

76 เลือดไก่ กอ้น 500 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

77 เลือดหมกูอ้น กอ้น 150 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

78 เศษเนือ้ กโิลกรัม 10 สด สะอาด ผังผืดไมเ่ยอะ 5 ก.ก./ถุง

79 สะโพกไก่ กโิลกรัม 80 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

80 สะโพกหมู (หมเูนือ้แดง) กโิลกรัม 500 หมเูนือ้แดง คุณภาพไมติ่ดมนั 10 ก.ก./ถุง

81 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 500
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

82 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 2,500
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

83 ไส้ใหญ่หมู กโิลกรัม 80 ลวกแล้ว ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง

84 ไส้ออ่นหมู กโิลกรัม 60 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

85 หนงัหมแูช่ (แผ่น) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

86 หนงัหมแูช่ (ฝอย) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

87 หมปูา่ กโิลกรัม 300 ติดหนงั เผาสะอาด มนันอ้ย 10 ก.ก./ถุง

88 หมแูผ่น กโิลกรัม 250 แหง้ ไมเ่หมน็หนื 10 ก.ก./ถุง

89 หมยูอ แท่ง 300 ตราปงึหง่ีเชียง ขนาด 280 กรัม ตามบรรจุ

90 หมสัูนนอก กโิลกรัม 4,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

91 หมสูามชัน้ กโิลกรัม 500 หนงัสะอาด บาง แผ่น ไมติ่ดขน 10 ก.ก./ถุง

92 หอยแมลงภู่ กโิลกรัม 80 ตัวใหญ่ ต้มสุก ไมป่นน้ า 10 ก.ก./ถุง

93 หอยแมลงภูส่ดแกะ กโิลกรัม 50 ตัวใหญ่ แกะแช่น้ า น้ าไมม่าก 1 ก.ก./ถุง

เนือ้สัตว ์(ฟอร์ม)



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 30 ของ 48 แผน่

ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

ล าดับ
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จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

94 หอยลาย กโิลกรัม 25 ตัวใหญ่ สด ไมแ่กะ 10 ก.ก./ถุง

95 หวัใจหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

96 หางวัว กโิลกรัม 5 สด สะอาด เผาแล้ว 5 ก.ก./ถุง

97 แหนมหมู แท่ง 150 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ

98 เอน็แกว้ (นอ่งลาย) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

99 เอน็หม ู(แช่) กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไมเ่ละ 1 ก.ก./ถุง

100 แฮมไก่ กโิลกรัม 10 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

101 แฮมหมู กโิลกรัม 500 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง

102 โบโลนา่ไก่ กโิลกรัม 50 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง

103 โบโลนา่หมู กโิลกรัม 100 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง

104 ไข่แดงเค็มดิบ/สุก ฟอง 100 ไข่เค็มเฉพาะไข่แดง ลูกใหญ่ 10ฟอง/ถุง

105 สันนอกหมูติดกระดูกหัน่ กโิลกรัม 100
น้ าหนกั 180-200 กรัม/ชิน้ 

(5-6ชิน้/แพ็ค)
ตามบรรจุ

106 ปลาจิง้จัง้ ทอดกรอบ กโิลกรัม 40
ปลาจิง้จัง้/ปลาฉิง้ฉ้าง ทอดกรอบ

สามรส
ตามบรรจุ

107 หมบูด กโิลกรัม 300 หมบูดตราซีพีแช่แข็งบรรจุ 1 ก.ก./ถุง

108 ไกบ่า้น กโิลกรัม 300 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

เนือ้สัตว ์(ฟอร์ม)



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 31 ของ 48 แผน่

1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 50 ไม่ปนน ้ำ 3 กก./ถงุ

2 กะทิสด กโิลกรัม 800 สด สะอำด ไม่มีกล่ินหืน 5 ก.ก./ถงุ

3 กะทิส้ำเร็จรูป กล่อง 700 ตรำชำวเกำะหรืออร่อยดี กล่องละ 1 ก.ก. ตำมขนำด

4 กะปิ กโิลกรัม 20 จำกระยอง สด ไม่เหม็น 3 ก.ก./ถงุ

5 เกลือเม็ด กโิลกรัม 30 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

6 เกี๊ยมฉำ่ย กโิลกรัม 1,200 ไม่มีน ้ำ ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

7 เกี๊ยมบ๊วยดอง ลูก 30 ลูกใหญ่ ใหม่ -

8 เกี ยมอี๋ กโิลกรัม 20 ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

9 ขนมจนี กโิลกรัม 500 แป้งหมัก ใหม่ ยี่ห้อดอนเมือง 500 ก./แพ็ค

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

11 ขนมปังแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 800 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถงุ

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 30 แป้งไม่มำก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

13 ขำ้วต้มน ้ำวุ้น ตัว 200 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถงุ

14 ขำ้วตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 10 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 0.5ก.ก./ถงุ

15 ขำ้วโพดแกะเม็ด กโิลกรัม 30 สด สะอำด ไม่มีขนใยปน 5 ก.ก./ถงุ

16 ขำ้วเหนียวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 120 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก ตำมบรรจุ

17 ขำ้วเหนียวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 10 ใหม่ แห้ง เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

18 ขำ้วเหนียวด้ำสุก กโิลกรัม 50 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

19 ขำ้วเหนียวมูล (ขำว) กโิลกรัม 30 ใหม่ เมล็ดไม่หัก 1 ก.ก./ถงุ

20 ขงิดอง กโิลกรัม 10 สีชมพู ออ่น ไม่แขง็ ใหม่ 5 กก./ถงุ

21 ครองแครง กโิลกรัม 10 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

22 ฉำ่ยโป้หัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 50 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถงุ

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 30 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

24 ซอสเยน็ตำโฟ กโิลกรัม 60 ใหม่ สด สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 500
เส้นไม่แข็ง มีกล่ินหอม ใช้สีธรรมชำติ

 ใหม่ สีอ่อน
5 ก.ก./ถงุ

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

27 ดอกกระเจี๊ยบแห้ง กโิลกรัม 10 ไม่ขึ นรำ 2 ก.ก./ถงุ

28 ดอกเกก๊ฮวยแห้ง กโิลกรัม 10 ไม่ขึ นรำ -

29 ดอกไม้จนี กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ 1 กก./ถงุ

ประเภทที ่2 อาหารประเภทของเบ็ดเตลด็และวสัดอ่ืุน จ านวน 159 รายการ

ล าดับ

ที่
รายการ

ขนาดของ

หน่วย

จ านวน

โดยประมา

ณ

คุณภาพ/ยี่ห้อ การบรรจุ
 ราคา/หน่วย

 (รวมภาษี)
 จ านวนเงนิ (บาท)



 เอกสารแนบทา้ยเอกสารประกวดราคาซ้ือดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หมายเลข 1.1
แผน่ท่ี 32 ของ 48 แผน่

ล าดับ

ที่
รายการ
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 จ านวนเงนิ (บาท)

30 ตั งฉำ่ย กโิลกรัม 100 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง

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

32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 100 ตรำหยั่นวอยุน (โม่อิมสี) ถังละ 18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 100 ใหม่ สะอำด 5 แผ่น/ถงุ

34 เต้ำหูท้อด ชิ น 700 ใหม่ ไม่เหม็น 5 พวง/ถงุ

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 20 ตรำจนีแดง ผสมถั่วเหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 20 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ

37 เต้ำหูห้ลอด หลอด 350 เต้ำหู้ขำวตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

38 เต้ำหูห้ลอด หลอด 200 เต้ำหู้ไข่ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 350 ใหม่ สะอำด 5 แผ่น/ถงุ

40 ถั่วเขยีว กโิลกรัม 250 ตรำไร่ทิพย ์ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

41 ถั่วด้ำสุก กโิลกรัม 300 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

42 ถั่วแดงสุก กโิลกรัม 300 เม็ดใหญ่ ไม่แขง็ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

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

44 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 400 เม็ดใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ

45 ถั่วลิสงดิบ กโิลกรัม 200 แก ่เม็ดใหญ่ มีเปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

46 ถำ่นหุงขำ้ว (ไร้ควัน) ถงุ 10 5 กโิลกรัม/ถงุ 5 ก.ก./ถงุ

47 ทับทิมกรอบ กโิลกรัม 600 ใหญ่ ตัวใส ไม่ผสมสีมำก แห้ง ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

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

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 700 สะอำด ไม่แขง็ ปีบ๊

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

51 น ้ำพริกแกงเขยีวหวำน กโิลกรัม 100 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

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

53 น ้ำพริกแกงไตปลำ กโิลกรัม 30 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

54 น ำ้พริกแกงปำ่ กโิลกรัม 50 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

55 น ้ำพริกแกงเผ็ด กโิลกรัม 400 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

56 น ้ำพริกแกงเผ็ด เจ กโิลกรัม 20 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 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ
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60 น ้ำพริกแกงส้ม กโิลกรัม 300 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

61 น ้ำพริกแกงส้ม เจ กโิลกรัม 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

62 น ้ำพริกแกงเหลือง กโิลกรัม 20 ตรำน ้ำใจหรือนิตยำ 1 ก.ก./ถงุ

63 น ้ำพริกแกงฮังเล กโิลกรัม 20 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 120 ตรำฉั่วฮะเส็ง ใหม่ ขวด

66 เนยแขง็สไลด์ (ชสี) ห่อ 20 ตรำออร์คิด ไม่น้อยกว่ำ 10 แผ่น ห่อ

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

68 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 20 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

69 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 20 ใหม่ สด 1ก.ก./ถงุ

70 บัวลอย กโิลกรัม 600 ใหม่ สด สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

71 แบะแซ กโิลกรัม 5 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

72 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 25 ใหม่ สะอำด 2 ก.ก./ถงุ

73 ปูนแดง กโิลกรัม 5 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

74 แป้งขำ้วจำ้ว กโิลกรัม 30 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

75 แป้งขำ้วเหนียว กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

76 แป้งทอดกรอบ ถงุ 20 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถุง

77 แป้งท้ำว ( แป้งสำคูผสม ) กโิลกรัม 10 ตรำยำยม่อม ใหม่ ตำมบรรจุ

78 แป้งหอยทอด กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

79 แปะกว้ย กโิลกรัม 10 ต้มสุก เม็ดไม่แตก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

80 ผงฟู กโิลกรัม 5 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

81 ผงฮังเล ซอง 10 ใหม่ คุณภำพดี ตำมบรรจุ

82 ผักกำดดอง กโิลกรัม 600 ไม่ผสมสี ไม่ปนน ้ำ ใหม่ หัวใหญ่ 5 กก./ถงุ

83 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 400 หัวใหญ่ สุกทั งหัว ใหม่ 10 ก.ก./ถงุ

84 แผ่นเกี๊ยวอยำ่งดี กโิลกรัม 100 ตรำไก ่สด ใหม่ ห่อ

85 แผ่นปอเปียะ กโิลกรัม 40 สด ใหม่ ตำมบรรจุ

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

87 พริกป่น ถงุ 20 500 กรัม/ถงุ ไม่ขึ นรำ ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

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

89 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 5 ชนิดแผ่นกลม ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ
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90 ฟองเต้ำหู ้( ฮูก ี) กโิลกรัม 5 เป็นแท่ง สะอำด ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

91 มะขำมเปียก กโิลกรัม 200 แกะเม็ด ไม่ด้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

92 มะตูมแห้ง กโิลกรัม 5 หัน่เป็นชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

93 มะนำวดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ บรรจขุวด ใหม่ ตรำม้ำบิน -

94 มะพร้ำวเผำ ลูก 150 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถงุ

95 มะพร้ำวออ่น ลูก 150 สด 10 ลูก/ถงุ

96 มะยมเชื่อม กโิลกรัม 40 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

97 มันเทศเชื่อม กโิลกรัม 500 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

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

99 มำยองเนส กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ ตำมบรรจุ

100 เม็ดบัว กโิลกรัม 10 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

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

102 ไม้เสียบลูกชิ น แพ็ค 40 ไม่น้อยกวำ่ 300 อัน/แพ็ค ไม่ขึ นรำ ตำมบรรจุ

103 เยื่อไผ่ ขดี 10 ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

104 โยเกร์ิต กระปุก 50 ตรำดัชมิลค์ ใหม่ ตำมบรรจุ

105 รวมมิตร กโิลกรัม 600
ไม่ผสมสีมำก ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 

สีอ่อน
10 ก.ก./ถงุ

106 ลอดชอ่งไทย กโิลกรัม 600 ตัวไม่เหลว ตัวเขียว ใหญ่ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

107 ลอดชอ่งสิงคโปร์ กโิลกรัม 600 ตัวไม่เหลว ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

108 ล้ำไยแห้ง กโิลกรัม 10 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

109 ลูกกะวำน กโิลกรัม 10 ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

110 ลูกชดิเชื่อม กโิลกรัม 600 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

111 ลูกเดือย กโิลกรัม 40 ต้มสุก ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

112 ลูกตำลเชื่อม กโิลกรัม 100 ไม่ปนน ้ำเชื่อมมำก ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

113 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 10 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ

114 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 150 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

115 สับปะรดเชื่อม กโิลกรัม 300 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

116 สำคูเม็ดใหญ่สุก กิโลกรัม 300 ต้มสุก เม็ดใส ใหม่ 6 กก./ถงุ

117 สำรส้ม กโิลกรัม 50 ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถงุ

118 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 10 แห้ง ใหม่ ตำมบรรจุ
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119 เส้นกว๋ยจั๊บ กโิลกรัม 150 แห้ง ไม่เหม็นหืน ใหม่ 5 ก.ก./ถงุ

120 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 400 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ เป็นแผ่น ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

121 เส้นกว๋ยเต๋ียวจนัทร์ กโิลกรัม 400 จนัทบุรี ใหม่ แห้ง ไม่เหม็นหืน ตำมบรรจุ

122 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 100 เส้นไม่เละ สีขำวหรือสีเขยีว ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

123 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 50 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 4 ก.ก./ถงุ

124 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 250 ตรำไก ่ใหม่ ไม่ผสมแป้งมำก 5 ก.ก./ถงุ

125 เส้นเล็ก กโิลกรัม 150 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถงุ

126 หน่อไม้จนีแช่ กโิลกรัม 10 ไม่เหม็น ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

127 หน่อไม้ดอง กโิลกรัม 250 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

128 หน่อไม้ปิบ๊ (หน่อใหญ)่ กโิลกรัม 150 หน่อเท่ำกนั ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

129 หน่อไม้ปิบ๊ฝอย กโิลกรัม 200 ไม่ฟอกสี ใหม่ สะอำด 5 กก./ถงุ

130 หน่อไม้รวกปิบ๊ กโิลกรัม 100 หน่อเล็ก ใหม่ สะอำด ตำมบรรจุ

131 หมูหยอง กโิลกรัม 10 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 3 ก.ก./ถงุ

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

133 เห็ดหอม-แห้ง กโิลกรัม 30 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

134 เห็ดหูหนูขำว-แห้ง กโิลกรัม 10 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ

135 แห้วเชื่อม กโิลกรัม 120 ปอกแล้วในน ้ำเชื่อม ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

136 แห้วต้มสุก กโิลกรัม 150 ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

137 อำหำรกระป๋อง กระป๋อง 300 มีเคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ

138 มันฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 40 มันฝร่ังแชแ่ขง็ 1 ก.ก./ถงุ

139 ผงขมิ น กโิลกรัม 20 ใหม่ หอม 1 ก.ก./ถงุ

140 ไกห่ยอง กโิลกรัม 20 ไม่เหม็นหืน ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

141 ดิจอง มัสตำด ขวด 10 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด

142 แคนเบอร์ร่ีซอส กระป๋อง 10 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระป๋อง

143 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 20 ตรำเบสท์ฟูด้ ใหม่ 1ก.ก./ถงุ

144 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 20 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 10 แห้ง ใหม่ กโิลกรัม

148 บุกกอ้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 10 ยี่ห้อคอนยคัก ุ220 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ
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149 บุกเส้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 10 ยี่ห้อคอนยคัก ุ200 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

150 เส้นแกว้ แพ็ค 10 ยี่ห้อคำซิโอ 300 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

151 เมล็ดถั่วลันเตำ กโิลกรัม 10 ยี่ห้อ ARO บรรจถุงุละ 1 กโิลกรัม ตำมบรรจุ

152 รำกบัวหัน่ กโิลกรัม 10 ยี่ห้อ ARO 35 - 40 ชิ น/กโิลกรัม ตำมบรรจุ

153 ถั่วขำวในซอสมะเขอืเทศ กระป๋อง 10 ยี่ห้ออะยมั บรรจ ุ425 กรัม กระป๋อง

154 มอสซำเรล่ำผสมเชดด้ำชีส กโิลกรัม 10 ยี่ห้อ ARO ชนิดเส้น ตำมบรรจุ

155 งำด้ำ ถงุ 10 ตรำไร่ทิพย ์ใหม่ บรรจ ุ100 กรัม ตำมบรรจุ

156 ฟักทองเชื่อม กโิลกรัม 200 เป็นเส้น ติดเปลือก ไม่ปนน ้ำเชื่อม 1 ก.ก./ถงุ

157 วุ้นขำวก้อน กโิลกรัม 200 เป็นกอ้น ไม่หัน่ สด ใหม่ สะอำด 1 ก.ก./ถงุ

158 ซอสพิซซ่ำ กโิลกรัม 10 ตรำคนอร์ 1ก.ก./แพ็ค

159 ฉ่ำยโป้หัน่ลูกเต๋ำ (หวำน) กโิลกรัม 200 หัน่เป็นลูกเต๋ำ หวำน กรอบ ใหม่ 1 ก.ก./ถงุ
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1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 40 ตราไมก้า ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 20 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 20 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 20 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11"

5 กล่องกระดาษ ขนาด 5" x 5" x 3" 1,400 เป็นกล่องส าเร็จรูป

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 20 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 200 ตราเนสกาแฟ ใหม่

8 กาแฟกระป๋อง ตามบรรจุ 600 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

9 กาแฟชนิดซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 200 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

10 เกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ถุง 200 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่

11 เกลือป่น 1 กิโลกรัม 1,400 ตราปรุงทิพย์ ใหม่

12 เก๋ากี้ กิโลกรัม 200 ไม่ขึ้นรา ใหม่ สะอาด

13 ข้าวเกรียบกุ้ง-ดิบ 500 กรัม/ถุง 400 ตรามโนราห์ ใหม่

14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถุง 20 ตราแอโร่ ใหม่

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 20,000 ตราคอฟฟีเ่มต ใหม่

16 คอนเฟลค (เกล็ดข้าวโพด) 20 กรัม/กล่อง 100 ตราเนสท์เล่ รวมรสช็อกโกแลต

17 เคปเปอร์ กระป๋อง 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

18 งาขาว 500 กรัม/ถุง 20 ตราข้าวทอง ใหม่

19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่

20 จันทร์แปดซีก กิโลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

21 ช้อนกาแฟ 500 คัน/ถุง 10 ท าจากพลาสติกชั้นดี

22 ชาจีน 100 กรัม/กล่อง 10 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 200 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชีสป่น 125 กรัม/กระป๋อง 10 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขียว 227 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

27 ซวงเจียว กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

28 ซอสไก่งวง ขวด 10 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิ๊กโฉ่ว ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 10 ใหม่

30 ซอสน้ าจิ้มไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC
120 ตราแมป่ระนอมหรือพนั

ทา้ยนรสิงห์
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31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC
120

ตราแม็กกี้ ใหม่

32 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 140 ตราภูเขาทอง ฝาเขียว ใหม่

33 ซอสปรุงรส (ซอสถั่วเหลือง) 100 CC/ขวด 140 ตราภูเขาทอง ใหม่

34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 120
      ตราไฮคิวหรือศรีราชา

พานชิ

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด
160

ตราศรีราชาพานิช ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 140 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

37 ซอสมะเขือเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 200 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขือเทศ 300 กรัม/ขวด 200 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด

40 ซีอิ๋วขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 80 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

41 ซีอิ๊วขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 100 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

42 ซีอิ๋วขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 200 ตราง่วนเชียง ใหม่

43 ซีอิ๋วญี่ปุน่ 1 ลิตร/ขวด 20 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิ๊วด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 80 ตราง่วนเชียง ใหม่

45 ซีอิ๊วหวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 60 ตราง่วนเชียง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปก้อนรสไก่ 1,000 กรัม/ถุง 300 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปข้าวโพด 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กิโลกรัม 10 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถุง 20 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกียบไม้ 50 คู่/แพ็ค 40 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจี้ยวด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 120 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

55 ถั่วลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง
100

ตรา UFC ใหม่

56 ทาราก้อน 14 กรัม/ขวด
10

ใหม่

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง
300 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต
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59 นมข้น 388 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

60 นมถั่วเหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราไวตามิ้ลค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 300 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมลิล์ ใหม่

62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 3,200 ตราคาร์เนชั่น ใหม่

63 น้ าขิงผง 16 ซอง/กล่อง 400 ตรามอนเดีย ใหม่

64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก้ ใหม่

65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 10 ตรา IMPERIAL ใหม่

66 น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 ซีซี 400 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กิโลกรัม 240 ใหม่ สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 30,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอย่างดี กิโลกรัม 8,000 ตรามิตรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC
240

ตราหอยนางรม ใหม่

72 น้ าปลาซอง 6 กรัม/ซอง
5,000

ตราหอยนางรม ใหม่

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 300 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 300 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก้ ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก้ ใหม่

77 น้ ามะเขือเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 10 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 20 ตรามังกร ใหม่

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร
120

ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามันพืช (ถั่วเหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 800 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 10 EXTRA VIRGIN ยี่หอ้ 

BERTOLLI
82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 120 ตราช้อนทอง ใหม่

84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถุง 20 ใหม่ คุณภาพดี

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 100 ตราควนี ใหม่
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88 น้ าส้มสายชูกล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 120 ตราภูเขาทอง ใหม่

89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา BROOK ใหม่

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 120 ตราเฮลบลูบอย ใหม่

91 น้ าองุ่นขาว 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่

92 น้ าองุ่นแดง 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่

93 น้ าแอปเปิล้ 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่

94 เนยมาการีน 2 ก.ก./ถัง 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 120 ตราแม่ประนอม ใหม่

96 ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 80 ตราอะยัม ใหม่

97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 20 ตราพรานทะเล ใหม่

98 แป้งข้าวโพด 700 กรัม/กล่อง 20 ตราไมซีน่า ใหม่

99 แป้งบัวแดง กิโลกรัม 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถุง 300 ตราปลามังกร ใหม่

102 แป้งสาลี กิโลกรัม 140 ตราวา่ว ใหม่

103 แป้งอเนกประสงค์ กิโลกรัม 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

104 โป้ยกั๊กผง กิโลกรัม 10 ใหม่ สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 20 ใหม่ สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 40 ตราเป็ดคู่ ใหม่

107 ผงวุ้น ซอง 10 ใหม่ สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 80 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจ๊กฉ่าย 145 กรัม/กระป๋อง 120 ตรานกพิราบ ใหม่

110 พริกไทยป่น 500 กรัม/ถุง 120 ตรามือ ใหม่

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถุง 80 ตรามือ ใหม่

112 พริกไทยเม็ดด า กิโลกรัม 10 ตรามือ ใหม่

113 พริกป่น-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถุง 60 ตราไร่ทิพย์ ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

115 มักกะโรนี (ชนิดข้องอ) 450 กรัม/ถุง 240 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 10 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เม็ดผักชี กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 20 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

119 ไม้จิ้มฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่
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120 ไมโล 800 กรัม/ถุง 600 ตราไมโล ใหม่

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิ้น/ถุง 10 ไม่ขึ้นรา

122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม่ สะอาด

123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระป๋อง 300 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระป๋อง 300 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 10 ใหม่

126 ล าใยกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา UFC ใหม่

127 ล้ินจี่กระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่

128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 40 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยี่หร่า กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

130 วุ้นเส้น 500 กรัม/ถุง 160 ตราต้นถั่ว ถุงสีเขียว ใหม่

131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยี่ห้อ MONT CLAIR

132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยี่ห้อ MONT CLAIR

133 สปาเก๊ตต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถุง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

134 สาคูเม็ดเล็ก 480 กรัม/ถุง 40 ตราปลามังกร ใหม่

135 สาคูเม็ดใหญ่ 980 กรัม/ถุง 20 ตราปลามังกร ใหม่

136 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) ซอง 20 มี อย. รับรอง ใหม่

137 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) อย่างน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 10 มี อย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมี่ขาว  2,700 กรัม/ถุง 240 ตราไวไว ใหม่

139 หนังยาง บรรจุถุงละ 0.5 กิโลกรัม 40 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุ่ย

140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 20 ตรารวงข้าว

142 เหล้าจีน 600 มิลลิกรัม/ขวด 40 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กิโลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึ้นรา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 300 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากับปีบ๊น้ ามันพืช 400 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 10 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กิโลกรัม 10 ใหม่
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แผน่ท่ี 42 ของ 48 แผน่

1 กระเจี๊ยบสด กโิลกรัม 45 สด อ่อน 5 กก./ถงุ

2 กระชายฝอย กโิลกรัม 45 สะอาด สด เส้นเล็กยาว 1 กก./ถงุ

3 กระชายสด - หัว กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

4 กระเทียมกลีบแห้ง กโิลกรัม 2,400 กระเทยีมไทย เมด็แหง้ ไมฝ่่อ ไมข่ึ้นรา 5 กก./ถงุ

5 กะหล ่าปลี กโิลกรัม 2,800 สด เนือ้แนน่ 5 กก./ถงุ

6 กะหล ่าปลีสีม่วง กโิลกรัม 30 สด เนือ้แนน่ 5 กก./ถงุ

7 ขมิน้ขาว กโิลกรัม 70 ปอกเปลือก สด ไม่เปน็น้า่ 1 กก./ถงุ

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 30 สด 5 กก./ถงุ

9 ขา้วโพดดิบ กโิลกรัม 30 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

10 ขา้วโพดออ่น กโิลกรัม 1,500 สด ไม่มีเปลือก ยาวประมาณ 4 นิ้ว 5 กก./ถงุ

11 ขา่ออ่น กโิลกรัม 120 สด 5 กก./ถงุ

12 ขิงแก่ - หวั กโิลกรัม 70 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

13 ขงิซอย กโิลกรัม 90 ไม่ฟอกสี 5 กก./ถงุ

14 ขิงอ่อน - หวั กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

15 แขนงกะหล ่า กโิลกรัม 240 ไม่แก่ เปน็หวั สด 5 กก./ถงุ

16 คะน้าต้นใหญ่ กโิลกรัม 2,000 สด ไม่แก่เกินไป 5 กก./ถงุ

17 ชะอม กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถงุ

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 2,000 สด หวัใหญ่ ไม่ติดใบ 5 กก./ถงุ

19 ดอกกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

20 ดอกแค กโิลกรัม 100 สด ดอกไม่บาน 5 กก./ถงุ

21 ดอกหอม กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 ก.ก./ถงุ

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 30 สด 3 กก./ถงุ

23 ต้นหอม กโิลกรัม 600 สด ไม่มีดินติด หวัไม่โต 2 กก./ถงุ

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 150 สด 2 กก./ถงุ

25 ต่าลึง กโิลกรัม 150 สด เด็ดก้าน 5 กก./ถงุ

26 แตงกวา กโิลกรัม 1,500 แตงน้า่หยด สด กรอบ 5 กก./ถงุ

27 แตงไทยออ่น กโิลกรัม 30 สด ไม่เหลือง 10 ลูก/ก.ก. 1 กก./ถงุ

28 แตงโมออ่น กโิลกรัม 1,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกัน 6 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

29 แตงร้าน กโิลกรัม 2,400 สด ขนาดกลาง เท่าๆกัน ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไม่ลีบสด 5 กก./ถงุ

ประเภทที่ 4 ประเภทผัก จ ำนวน 124 รำยกำร
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31 ถั วงอก กโิลกรัม 600 ไม่ฟอกสี ขาว สะอาด สด 5 กก./ถงุ

32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 1,200 ฝักไม่ลีบ สด 5 กก./ถงุ

33 ถั วพู กโิลกรัม 60 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 120 อ่อน ฝักไม่ใหญ่เกินไป 5 กก./ถงุ

35 น้่าเต้า กโิลกรัม 120 สด เขียว 6 ลูก/กิโลกรัม 10 กก./ถงุ

36 บร็อกโคลี กโิลกรัม 3,600 สด แต่งแล้ว หวัใหญ่ พันธุ์นอก 5 กก./ถงุ

37 บวบเหลี ยม กโิลกรัม 500 สด อ่อน ขนาดเท่าๆ กัน 5 กก./ถงุ

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 150 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถงุ

39 ใบกุ้ยฉา่ย กโิลกรัม 200 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

40 ใบกุ้ยฉา่ยขาว กโิลกรัม 20 สด สะอาด ไม่เละ 1 กก./ถงุ

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

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 20 สด 5 กก./ถงุ

43 ใบตองสด กโิลกรัม 150 สด ใบยาว ไม่แตก 5 กก./ถงุ

44 ใบเตย กโิลกรัม 70 สด ใบยาว สะอาด 5 กก./ถงุ

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไม่ร่วง 1 กก./ถงุ

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถงุ

47 ใบยอ กโิลกรัม 50 สด ใบอ่อน 5 กก./ถงุ

48 ใบยา่นาง กโิลกรัม 50 สด ใบแก่ 5 กก./ถงุ

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถงุ

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 150 สด 5 กก./ถงุ

51 ผักกวางตุ้ง กโิลกรัม 1,000 สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 1,000 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 1,800 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถงุ

56 ผักกาดหอม - สลัด กโิลกรัม 200 เขียว สด ตัดแต่งแล้ว 2 กก./ถงุ

57 ผักขม กโิลกรัม 600 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถงุ

58 ผักค้ึนฉา่ย กโิลกรัม 300 สด สะอาด ไม่ติดดิน 2 กก./ถงุ

59 ผักชไีทย กโิลกรัม 200 สด สะอาด ไม่ติดดิน 1 กก./ถงุ

60 ผักชฝีรั ง กโิลกรัม 150 สด สะอาด ไม่ติดดิน 1 กก./ถงุ
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61 ผักบุง้จนี กโิลกรัม 2,000  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

62 ผักบุง้ไทย กโิลกรัม 500  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถงุ

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 20 สด ยอดอ่อน 5 กก./ถงุ

64 ผักไผ่ กโิลกรัม 10 สด ไม่ติดก้าน 1 กก./ถงุ

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

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 1 กก./ถงุ

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถงุ

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 300 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไม่มีดินติด 10 กก./ถงุ

69 พริกขี้หนู กโิลกรัม 100 แดง สด ไม่ติดก้าน 3 กก./ถงุ

70 พริกขี้หนูสวน กโิลกรัม 20 สด ไม่ติดก้าน 1 กก./ถงุ

71 พริกชี้ฟ้าเขยีว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถงุ

72 พริกชี้ฟ้าแดง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถงุ

73 พริกชี้ฟ้าเหลือง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถงุ

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถงุ

75 พริกหยวก กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถงุ

76 พริกหยวกฝรั งเขยีว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถงุ

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถงุ

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถงุ

79 ฟักเขยีว กโิลกรัม 1,000 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 200 สีแดง ไม่ช้่า สด 3 กก./ถงุ

83 มะเขอืเทศใหญ่ กโิลกรัม 200 สีแดง ไม่ช้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถงุ

84 มะเขอืเปราะ กโิลกรัม 500 สด ไม่แก่ 10 กก./ถงุ

85 มะเขอืพวง กโิลกรัม 50 สด ไม่ติดก้าน 5 กก./ถงุ

86 มะเขอืยาว กโิลกรัม 500 สด ไม่แก่เกินไป 5 กก./ถงุ

87 มะนาวแป้น กโิลกรัม 600 สด 25 ลูก/กิโลกรัม 5 กก./ถงุ

88 มะม่วงดิบ กโิลกรัม 50 สด มีรสเปร้ียว 5 กก./ถงุ

89 มะระจนี กโิลกรัม 300 ลูกใหญ่ สด ไม่แก่ 5 กก./ถงุ

90 มะระไทย กโิลกรัม 50 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถงุ
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91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 200 ลูกยาว สด 10 กก./ถงุ

92 มันไขดิ่บ กโิลกรัม 120
7-8หวั/กิโลกรัม หวัใหญ่ ไม่มี

ดินติด หวัตรง
1 กก./ถงุ

93 มันเทศดิบ กโิลกรัม 500
7-8หวั/กิโลกรัม สด หวัใหญ่ ไม่

มีดินติด หวัตรง
10 กก./ถงุ

94 มันฝรั งดิบ กโิลกรัม 100
7-8หวั/กิโลกรัม สด ขนาดเท่าๆ

 กัน ไม่มีดินติด
10 กก./ถงุ

95 เม็ดพริกไทยออ่น กโิลกรัม 50 สด ไม่ด่า 1กก./ถงุ

96 ยอดกะถนิ กโิลกรัม 20 สด ใบไม่ร่วง 5 กก./ถงุ

97 ยอดคะน้า กโิลกรัม 500 สด อ่อน 5 กก./ถงุ

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถงุ

99 ลูกมะกรูด ลูก 50 สด ไม่เหลือง 8 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถงุ

100 สายบวั กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถงุ

101 หน่อไม้น้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 100 สด ไม่แก่ ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถงุ

102 หน่อไม้สด กโิลกรัม 100 สไลด์เปน็แผ่น สด 5 กก./ถงุ

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

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

105 หัวแครอท กโิลกรัม 600 สด ไม่มีก้าน พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถงุ

106 หัวปลี กโิลกรัม 100 สด หวัใหญ่ 5 กก./ถงุ

107 หัวผักกาดขาว (ฉ่ายเท้า) กโิลกรัม 1,000 สด ไม่มีก้าน ไม่มีดินติด 5 กก./ถงุ

108 เห็ดนางฟ้า กโิลกรัม 100 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถงุ

109 เห็ดฟาง กโิลกรัม 100 ดอกตูม ดอกใหญ่ อ่อน สด สะอาด 5 ก.ก./ถงุ

110 เห็ดหูหนู - สด กโิลกรัม 80 สด สะอาด 2 กก./ถงุ

111 คะน้าฮ่องกง กโิลกรัม 5 สด ใหม่ 1 กก./ถงุ

112 ผักกาดคอส กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

113 ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

114 ผักเรดโอค๊ กรีนโอค๊ กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

115 มะเขอืเทศเชอรี กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

116 เห็ดเขม็ทอง กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

117 เห็ดออริจิ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

118 ใบบัวบก กโิลกรัม 5 สด ไม่ติดราก 1 กก./ถงุ
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119 ดอกอญัชนัสด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

120 มะเขอืไขเ่ต่าขาว/ม่วง กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

121 มะเขอืม่วงใหญ่ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถงุ

122 พริกกะเหรี ยง กโิลกรัม 50 สด ใหม่สะอาด ไม่เนา่ไม่ติดก้าน 1 กก./ถงุ

123 ผักชลีาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไม่เนา่ ไม่แฉะ 1 กก./ถงุ

124 มะเขอืเสวย กโิลกรัม 100 ใหม่ สด สะอาด ไม่แก่ 1 กก./ถงุ
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1 กล้วยไข่ หวี 100 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

2 กล้วยน ้าว้า หวี 1,000 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

3 กล้วยหอม หวี 30 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

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

5 ขนุนสุก กโิลกรัม 200 แกะเปลือก แกะเม็ด สด สะอาด 1 กก./ถุง

6 แคนตาลูป กโิลกรัม 3,000 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

7 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 2,000 สด ไม่ด้า 10 กก./ถุง

8 ชมพูเ่ขียว กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

9 ชมพูแ่ดง กโิลกรัม 600 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

10 แตงไทยสุก กโิลกรัม 100 สด หวาน 10 กก./ถุง

11 แตงโมจินตหรา กโิลกรัม 3,000 5 กโิลกรัม/ลูก สด ตามบรรจุ

12 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 100 พนัธุช์ะนี แกะเปลือก 10 กก./ถุง

13 ฝร่ัง กโิลกรัม 4,000 พนัธุส์าล่ี ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

14 พุทรา กโิลกรัม 500 พนัธุแ์อปเปิล้ ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

15 มะมว่งเขียวเสวยดิบ กโิลกรัม 2,000 สด มัน ลูกใหญ่ 10 กก./ถุง

16 มะมว่งน ้าดอกไมสุ้ก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

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

18 มะมว่งอกร่องสุก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช ้า 10 กก./ถุง

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

20 มงัคุด กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

21 มนัแกว กโิลกรัม 100 สด กรอบ ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง

22 ลองกอง กโิลกรัม 1,000 สด หวาน ลูกใหญ่ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

23 ล้าไย กโิลกรัม 1,000 สด หวาน กรอบ เนื อหนา 10 กก./ถุง

24 ลิ นจี่ กโิลกรัม 100 สด หวาน สีแดง ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

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

26 ส้มโอ ลูก 100 พนัธุท์องดี สด ตามบรรจุ

27 สับปะรดเนื อสอง กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

28 สับปะรดเนื อหนึ่ง กโิลกรัม 2,500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

29 สับปะรดภเูกต็ กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

30 สาล่ี กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ ไม่ช ้า 10 กก./ถุง

ประเภทที ่5 ประเภทผลไม้ จ ำนวน 36 รำยกำร

ล ำดับ

ที่
รำยกำร

ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำ

ณ

คุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุ
 รำคำ/หน่วย 

(รวมภำษี)
 จ ำนวนเงนิ (บำท) หมำยเหตุ
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ล ำดับ

ที่
รำยกำร

ขนำดของ

หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำ

ณ

คุณภำพ/ยี่ห้อ กำรบรรจุ
 รำคำ/หน่วย 

(รวมภำษี)
 จ ำนวนเงนิ (บำท) หมำยเหตุ

31 องุ่นเขียว กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่ ้า ลูกใหญ ่เป็นพวง 10 กก./ถุง

32 องุ่นมว่ง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่ ้า ลูกใหญ ่เป็นพวง 10 กก./ถุง

33 แอปเปิล้ (เขียว) กโิลกรัม 100 พนัธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

34 แอปเปิล้ (แดง) กโิลกรัม 100 พนัธุว์อชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

35 แอปเปิล้ฟูจิ กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

36 ส้มสายน ้าผึ ง กโิลกรัม 1,200 เบอร์ 5 สด หวาน  ไม่ช ้า 10 กก./ถุง
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