
 

 

รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

จัดซื้ออาหาร จํานวน 4 ประเภท (ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)  

ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

 

1. ความเปนมา 

ศูนยสัมมนาและฝกอบรม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเปนหนวยงานใหบริการหองประชุม 

หองพัก และอาหาร สําหรับจัดกิจกรรม สัมมนา ฝกอบรม และงานเลี้ยงรับรอง จึงตองจัดซื้อวัตถุดิบดานอาหารสด

และอาหารแหงเพ่ือใชในการใหบริการอาหารและเครื่องด่ืมใหแกผูมาใชบริการ 
 

2. วัตถุประสงค 

จัดซื้อวัสดุอาหารเพ่ือประกอบอาหารใหกับผูใชบริการศูนยสัมมนาและฝกอบรม 
 

3. คุณสมบัติของผูประสงคจะเสนอราคา 

3.1 มคีวามสามารถตามกฎหมาย 

3.2 ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3.3 ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  

3.4 ไมเปนบุคคลซึ่งอยูระหวางถูกระงับการย่ืนขอเสนอหรือทาสัญญากับหนวยงานของรัฐไวช่ัวคราว 

ตามที่ประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศ ของกรมบัญชีกลาง     

    3.5 ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนช่ือใหเปนผูทิ้งงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผูทิ้งงานเปนหุนสวน

ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันดวย  

3.6 มคีุณสมบัติและไมมีลกัษณะตองหามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง และการ

บริหารพัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา   

3.7 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสดังกลาว  

3.8 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนที่เขาย่ืนขอเสนอให

มหาวิทยาลัย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขัน

ราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.5           

     3.9 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูย่ืนขอเสนอไดมีคาสั่งใหสละเอกสิทธ์ิและความคุมกันเชนวาน้ัน     

     3.10 ไมเปนผูที่ไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีวาการกระทรวง      

การคลังกําหนด     

     3.11 ผูเสนอราคาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจาย    

ไมถูกตองครบถวนในสาระสาคัญตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด  
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 3.12 ผูเสนอราคาตองลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e -GP) ของกรมบัญชีกลาง       

 3.13 ผูเสนอราคาซึ่งไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด  

     3.14 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกประเมินสิทธิผูเสนอราคาในสถานะที่หามเขาเสนอราคา และหาม

ทําสัญญาตามที่ กวพ.กําหนด 
 

4. ระยะเวลาดําเนินการ 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชจะดําเนินการประกวดราคาซื้อดวยวิธีอิเล็กทรอนิกสใหแลวเสร็จพรอมทํา

สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณประมาณต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 
 

5. รายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

อาหาร จํานวน 5 ประเภท ตามรายการดังน้ี   

ประเภทที่ 1  อาหารประเภทเน้ือสัตว  จํานวน 123 รายการ 

ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 146 รายการ 

ประเภทที่ 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ 

ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผักและผลไม จํานวน 164 รายการ 

 

6. ระยะเวลาสงมอบพัสดุ 

ตามวันและเวลาที่ระบุในใบสั่งซื้อแตละครั้ง ต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 

 

7. วงเงินในการจัดหา 

ประเภทที่ 1  อาหารประเภทเน้ือสัตว จํานวน  123 รายการ  ในวงเงิน 8,000,000 บาท 

ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 146 รายการ ในวงเงิน 1,500,000 บาท 

ประเภทที่ 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ ในวงเงิน 3,300,000 บาท 

ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผักและผลไม จํานวน 164 รายการ ในวงเงิน 3,300,000 บาท 

รวมวงเงินในการจัดหาอาหาร จํานวน 4 ประเภท เปนเงินทั้งสิ้น 16,100,000 บาท (สิบหกลาน- 

หน่ึงแสนบาทถวน) 

 

8. เกณฑในการพิจารณา  โดยใชเกณฑราคา 
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9. การสงมอบและการตรวจรับพัสดุ  

9.1 การสงมอบพัสดุ 

9.1.1 ผูขายจะตองสงมอบพัสดุที่สั่งซื้อทุกคร้ังที่มีการสั่ง โดยศูนยสัมมนาและฝกอบรมจะสง

ใบสั่งซื้อใหผูขายเปนการลวงหนาตามความเหมาะสมในการใชงานทางโทรสาร และผูขายตองสงมอบพัสดุภายใน

วันและเวลาที่ระบุในใบสั่งซื้อ 

9.1.2 ในการสงมอบพัสดุ ผูขายจะตองจัดพิมพใบนําสงพัสดุตามรูปแบบที่ศูนยสัมมนาและ

ฝกอบรมกําหนด  และจะตองจัดสงใบนําสงพัสดุดังกลาวใหศูนยสัมมนาฯ ภายใน 3 วันหรือวันที่กําหนดจาก 

ศูนยสัมมนาฯ หลังจากจัดสงพัสดุแลว มิฉะน้ัน ศูนยสัมมนาและฝกอบรมอาจปฏิเสธที่จะตรวจรับพัสดุที่จะสงมอบ

ในครั้งน้ันๆ ได ทั้งน้ี เพ่ือเอ้ือประโยชนตอผูขายในการเบิก – จายเงินในแตละงวดไดอยางรวดเร็ว 

9.1.3 วิธีการสงมอบพัสดุ ผูขายจะตองสงมอบพัสดุตามปริมาณที่ระบุในใบสั่งซื้อและมีคุณภาพ

ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา โดยสงมอบพรอมใบนําสงพัสดุที่กรอกรายการครบถวนแลว 

ณ ศูนยสัมมนาและฝกอบรม เพ่ือใชเปนหลักฐานในการตรวจรับพัสดุ  

9.1.4 กรณีพัสดุที่สงมอบมีการสั่งซื้อโดยกําหนดปริมาณหรือนํ้าหนัก ผูขายอาจสงมอบพัสดุใน

ปริมาณหรือนํ้าหนักที่นอยกวาจํานวนที่ระบุในใบสั่งซื้อไดไมเกิน 200 กรัมตอรายการ โดยมหาวิทยาลัยจะจายเงิน

ใหตามปริมาณหรือจํานวนนํ้าหนักที่ตรวจรับจริง และมหาวิทยาลัยขอสงวนสิทธ์ิในการเรียกรองคาเสียหาย 

คาใชจายอ่ืนๆ และคาปรับในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ไมไดรับมอบตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อในครั้งน้ันๆ  

แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาท จากผูจะขายตามสัญญาจะซื้อจะขาย หากการสงมอบในปริมาณหรือนํ้าหนักนอย

กวาที่กําหนดทําใหเกิดความเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

กรณีผูขายสงมอบพัสดุที่มีปริมาณหรือนํ้าหนักมากกวาจํานวนที่ระบุในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัยจะ

รับพัสดุน้ันไวและจายเงินใหตามปริมาณหรือนํ้าหนักที่ระบุในใบสั่งซื้อเทาน้ัน 

9.1.5  ผูขายจะตองจัดสงมอบพัสดุโดยมีการบรรจุคัดแยกและรักษาคุณภาพของวัตถุดิบใหอยูใน

สภาพดี สะอาด โดยอุปกรณเชน ลังพลาสติก ตูแช รักษาอุณหภูมิ ทุกครั้งที่สงมอบพัสดุ หากพบวาวัตถุดิบไมมี

คุณภาพภายในวันที่สงมอบ ผูขายจะตองเปนผูรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยฯ จากเหตุน้ันๆ 

ทั้งหมด 

9.2 การตรวจรับพัสดุ 

9.2.1 มหาวิทยาลัยจะมอบหมายใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทําการตรวจรับพัสดุ 

ตามรายละเอียดในใบสั่งซื้อตอหนาผูขายหรือตัวแทนของผูขาย โดยจะยึดถือปริมาณและคุณภาพตามความจริงที่

ตรวจรับในขณะน้ัน พรอมบันทึกในใบสั่งซื้อและใบสงมอบพัสดุเพ่ือใชในการชําระคาพัสดุ  

- กรณีที่ผูขายสงมอบพัสดุในปริมาณหรือรายการที่เกินกวาที่ระบุในใบสั่งซื้อ มหาวิทยาลัย

สงวนสิทธ์ิที่จะไมรับพัสดุสวนเกินน้ัน แตหากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับพัสดุสวนเกินน้ันไว มหาวิทยาลัยจะ

ชําระคาพัสดุเฉพาะเทาที่ระบุไวในใบสั่งซื้อและใบสงมอบพัสดุเทาน้ัน  
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- กรณีที่ ผู ขายส งมอบพัสดุในปริมาณหรือรายการที่นอยกวาที่ ระบุในใบสั่ งซื้ อ 

มหาวิทยาลัยจะชําระคาพัสดุเฉพาะเทาที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับไวเทาน้ัน โดยผูขายอาจสงมอบพัสดุใน

ปริมาณหรือนํ้าหนักที่นอยกวาจํานวนที่ระบุในใบสั่งซื้อไดไมเกิน 200 กรัมตอรายการ โดยมหาวิทยาลัยจะ 

ชําระเงินคาพัสดุตามปริมาณหรือจํานวนนํ้าหนักที่ตรวจรับจริง  

9.2.2 มหาวิทยาลัยมีสิทธ์ิที่จะปฏิเสธในการรับมอบพัสดุทั้งหมดหรือบางรายการหรือบางสวนได 

หากเห็นวาพัสดุที่สงมอบน้ันมีปริมาณและหรือคุณภาพแตกตางไปจากรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทาย

สัญญา หรือเปนพัสดุเนาเสียหาย เสื่อมคุณภาพ หรือไมเหมาะสมที่จะนํามาบริโภค 

9.2.3 หากการสงมอบพัสดุไมเปนไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว ผูขายตองจัดหาพัสดุตามใบสั่งซื้อ

และจัดสงใหครบถวนตามเวลาที่กําหนด นับต้ังแตเวลาที่คณะกรรมการตรวจรับไดแจงเปนลายลักษณอักษร       

ใหดําเนินการ หากลวงเลยระยะเวลาดังกลาวมหาวิทยาลัยจะดําเนินตามเง่ือนไขในขอ 9.3 

9.2.4 ผูขายยินยอมใหมหาวิทยาลัยหรือผูแทนของมหาวิทยาลัยไปตรวจสถานที่และสิ่งแวดลอม

ของแหลงผลิตหรือสถานที่เตรียมพัสดุที่จะสงมอบไดตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน โดยไมจําเปนตองแจงใหผูขายทราบ

ลวงหนา 

9.3 การปรับและการรับผิดชดใชคาเสียหาย 

9.3.1 การรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับอาหารประเภทที่ 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ 

กรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบของตามเวลาที่กําหนดเกินกวา 45 นาที มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาคาเสียหายขั้นตํ่า 2,000 บาท โดยคิดจากมูลคาพัสดุตามใบสั่งซื้อในอัตรารอยละ 0.5 ซึ่งผูขายตกลงให

มหาวิทยาลัยหักเงินคาเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได และสามารถหักคาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุที่จะตอง

ชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญาน้ีได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร 

กรณีที่ผูขายสงมอบของตามเวลาที่กําหนดในใบสั่งซื้อ แตพัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ

ไมตรงตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายไมสามารถสงมอบไดตามที่กําหนดในใบสั่ง

ซื้อ มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบตามที่ระบุไวในใบสั่ง

ซื้อในครั้งน้ันๆ แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาทตอรายการนับแตวันถัดจากวันครบกําหนด ใหสงมอบตามใบสั่งซื้อ

จนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหจนถูกตองครบถวนตามใบสั่งซื้อ หรือจนถึงวันที่มหาวิทยาลัยไดซื้อสิ่งของ

ตามใบสั่งซื้อน้ันจากแหลงอ่ืน ซึ่งมหาวิทยาลัยจะคิดคาเสียหายเปนจํานวนเงิน 2,000 บาทตอครั้ง และคาสวนตาง

ของราคาพัสดุที่มหาวิทยาลัยจัดซื้อเพ่ิมขึ้นจากราคาตามที่กําหนดในสัญญา ซึ่งผูขายตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงิน

คาปรับและคาเสียหายและคาสวนตางตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได และสามารถหักคาปรับและคาเสียหายดังกลาว 

จากราคาพัสดุที่จะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญาน้ีได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร 

9.3.2 การรับผิดชดใชคาเสียหายสําหรับอาหาร จํานวน 3 ประเภท ดังน้ี 

 ประเภทที่ 1 อาหารประเภทเน้ือสัตว  จํานวน 123 รายการ 

ประเภทที่ 2 อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอ่ืน จํานวน 146 รายการ 

ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผักและผลไม จํานวน 164 รายการ 
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กรณีที่ผูขายไมสามารถสงมอบของตามเวลาที่กําหนดเกินกวา 30 นาที มหาวิทยาลัยจะ

พิจารณาคาเสียหายขั้นตํ่า 2,000 บาทตอครั้ง ซึ่งผูขายตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใด

ก็ได และสามารถหักคาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุที่จะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญาน้ีได โดยจะแจงให

ผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร 

กรณีที่ผูขายสงมอบของตามเวลาที่กําหนดในใบสั่งซื้อ แตพัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพ

ไมตรงตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายไมสามารถจัดหาพัสดุทดแทนไดภายในเวลา

ที่กําหนด 3 ช่ัวโมง มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ

ตามที่ระบุไวในใบสั่งซื้อในครั้งน้ันๆ แตตองไมตํ่ากวาวันละ 100 บาทตอรายการ และมหาวิทยาลัยจะคิดคาเสียหาย

ครั้งละ 2,000 บาท คายานพาหนะ 1,000 บาท และคาพัสดุตามจริงในกรณีที่มหาวิทยาลัย ตองจัดซื้อเอง  

ซึ่งผูขายตกลงใหมหาวิทยาลัยหักเงินคาปรับและคาเสียหายตามใบสั่งซื้อคราวใดก็ได  และสามารถหักคาปรับและ

คาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุที่จะตองชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญาน้ีได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปน 

ลายลักษณอักษร โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะไมรับพัสดุที่สงไมตรงกําหนดเวลา 

กรณีที่ผูขายสงมอบของตามเวลาที่กําหนดในใบส่ังซื้อ แตพัสดุมีปริมาณและหรือคุณภาพไมตรง

ตามรายละเอียดที่กําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา และผูขายไมสามารถจัดหาพัสดุทดแทนไดภายในเวลาที่กําหนด    

60 นาที มหาวิทยาลัยจะคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบตามที่ระบุไวในใบส่ังซื้อ

ในครั้งน้ันๆ แตตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาทตอรายการ และมหาวิทยาลัยจะคิดคาเสียหายครั้งละ 2,000 บาท            

คายานพาหนะ 1,000 บาท และคาพัสดุตามจริงในกรณีที่มหาวิทยาลัย  ตองจัดซื้อเอง ซึ่งผูขาย ตกลงใหมหาวิทยาลัยหัก

เงินคาปรับและคาเสียหายตามใบส่ังซื้อคราวใดก็ได และสามารถหักคาปรับและคาเสียหายดังกลาวจากราคาพัสดุที่จะตอง

ชําระใหผูขายตามงวดอายุสัญญานี้ได โดยจะแจงใหผูขายทราบเปนลายลักษณอักษร โดยมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิที่จะไมรับ

พัสดุที่สงไมตรงกําหนดเวลา 

กรณีที่ผูขายสงมอบพัสดุคุณภาพไมตรงตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดในชนิดเดียวกัน  

จํานวน 2 คร้ังติดตอกัน มหาวิทยาลัยสามารถยกเลิกสัญญาไดทันที โดยมหาวิทยาลัยจะแจงใหผูขายทราบเปน 

ลายลักษณอักษร 

9.4 เงื่อนไขอื่นๆ 

9.4.1 ในกรณีที่มหาวิทยาลัยพบวาผูขายหรือตัวแทนของผูขายมีความประพฤติในการสงมอบพัสดุ

อยางไมซื่อตรง หรือสอเจตนาทุจริต อันทําใหมหาวิทยาลัยเกิดความเสียหายหรือเสียประโยชนอันมิควร และเปนกรณีที่มี

หลักฐานชัดแจง มหาวิทยาลัยจะถือวาผูขายปฏิบัติผิดสัญญาอยางรายแรง และมหาวิทยาลัย มีสิทธิ์บอกเลิกสัญญาโดย

ส้ินเชิงกับผูขายไดทันที การบอกเลิกสัญญาในกรณีนี้หากเกิดความเสียหายอยางใดๆ ขึ้น มหาวิทยาลัยมีสิทธิ์เรียกรองจาก

ผูขายไดเต็มจํานวน 

9.4.2 ผูขายจะตองทําหนังสือมอบอํานาจใหกับผูแทนของผูขายที่จะมาสงพัสดุในวันที่จัดสง โดยระบุ

ชื่อผูรับมอบอํานาจแจงใหมหาวิทยาลัยรับทราบ ในกรณีที่ผูขายไมมาสงของเองเพื่อที่ผูแทนจะไดมีสิทธิ์ในการตัดสินใจ 

หรือรับทราบปญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในการสงมอบแตละครั้ง ทั้งนี้ผูขายอาจทําการมอบอํานาจใหกับผูแทนของผูขายหลาย

คนก็ได  
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10. การเสนอราคา 

10.1 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนรายประเภท โดยจะเสนอครบทั้ง 4 ประเภท หรือจะเสนอ

เพียงบางประเภทก็ได แตตองเสนอครบทุกรายการในประเภทที่เสนอ และมหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะเลือกซ้ือเฉพาะบาง

ประเภทหรือบางรายการก็ได  

10.2 ผูประสงคจะเสนอราคาจะตองกรอกราคาแตละรายการในประเภทที่เสนอ พรอมระบุคุณภาพ/ยี่หอ 

ที่เสนอ (ถามี) ในแบบฟอรมใบเสนอราคาของมหาวิทยาลัยเทานั้น โดยราคาตอหนวยที่เสนอจะตองไมเกินราคากลาง    

ตอหนวยของแตละรายการ และราคารวมตองอยูในวงเงินรวมที่เสนอราคาในประเภทน้ันๆ 
 

11. การรับประกันความชํารุดบกพรองของอาหาร จํานวน 4 ประเภท 

ประเภทที่ 1  อาหารประเภทเนื้อสัตว จํานวน 123 รายการ เปนเวลา 15 วัน นับแตวันที่ผูจะซื้อไดรับมอบ 

 ประเภทที่ 2  อาหารประเภทของเบ็ดเตล็ดและวัสดุอื่น จํานวน 146 รายการ เปนเวลา 15 วัน นับแตวันที่ 

ผูจะซื้อไดรับมอบ 

ประเภทที่ 3 อาหารแหง จํานวน 148 รายการ  เปนเวลา 6 เดือน นับแตวันที่ผูจะซื้อไดรับมอบ 

ประเภทที่ 4 อาหารประเภทผักและผลไม จํานวน 164 รายการ เปนเวลา 7 วัน นับแตวันที่ผูจะซื้อไดรับมอบ 

 

12 การติดตอสอบถามรายละเอียด 

หากตองการเสนอแนะ วิจารณ หรือมีความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จัดหา 

กรุณาใหความเห็นเปนลายลักษณอักษรมาที่ กองพัสดุ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ภายในระยะเวลาที่กําหนดกอน

การประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส 

12.1 กรณีสงเปนหนังสือ โปรดสงโดยระบุที่อยู ดังนี้ 

กองพัสดุ สํานักงานอธกิารบดี มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

เลขที่ 9/9 หมู 9 ถนนแจงวัฒนะ 

ตําบลบางพูด อาํเภอปากเกร็ด 

จังหวดันนทบรุี 11120 

     12.2 กรณีสงเปนโทรสาร โปรดสงที่หมายเลข 0-2503-2598 

กรณีสงเปน E-mail โปรดสงที่ E-mail Address: pm.proffice@stou.ac.th 

 



1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 1,000 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 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 1,000 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

9 กุง้ฝอยสด กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

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

11 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 500 ตราเจ๊เล็ก ใหม่ ตามบรรจุ

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

13 ไกข่้าวมัน (ไกต่อน) กโิลกรัม 1,500 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

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

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

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

17 ไข่ไก่ ฟอง 100,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

18 ไข่เค็ม ฟอง 5,000 จากไชยา ตามบรรจุ

19 ไข่นกกระทา ฟอง 6,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง

20 ไข่เปด็ ฟอง 5,000 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

21 ไข่เยีย่วมา้ ฟอง 150 ใหม่ 30 ฟอง/แผง

22 คอหมู กโิลกรัม 1,000 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง

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

24 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 500 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง

25 โคนปกีบน กโิลกรัม 5,000 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

26 โครงไก ่(กระดูกซุป) กโิลกรัม 8,000 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

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

28 เซ่ียงจีห้มู กโิลกรัม 200 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

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

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

31 นอ่งไก่ กโิลกรัม 500 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

32 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 3,000 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

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

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 123 รายการ

ล าดับที่ รายการ
ขนาดของ

หน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

เนือ้สัตวส์เปค



ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 123 รายการ

ล าดับที่ รายการ
ขนาดของ

หน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

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

35 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 1,000 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง

36 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 1,000 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง

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

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

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

40 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 7,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง

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

42 ปลากระด่ีแผ่น กโิลกรัม 100 แหง้ ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

43 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 50 600 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 ปลาจาระเม็ดขาว กโิลกรัม 50 400 กรัม/ตัว สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

48 ปลาจาระเม็ดด า กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

49 ปลาช่อน กโิลกรัม 3,000 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

50 ปลาซาบะ กโิลกรัม 100 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

51 ปลาซิวสด กโิลกรัม 100 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง

52 ปลาดาบ กโิลกรัม 10 ตัวไมต่่ ากว่า 1 กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

53 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 3,500 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง

54 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 1,000 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง

55 ปลาทับทิม กโิลกรัม 1,000 ตัวละ 600 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

56 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 500 10 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง

57 ปลาทูสด กโิลกรัม 1,500 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง

58 ปลานลิ กโิลกรัม 300 ตัวละ 600 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

59 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 100 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

71 ปลาโอ กโิลกรัม 10 ตัวละไมต่่ ากว่า 1 ก.ก. สด 5 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

76 ปมูา้ กโิลกรัม 30 สด เนือ้แนน่ 400 กรัม/ตัว 5 ก.ก./ถุง

77 ปอูดั กโิลกรัม 30 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

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

83 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 20 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

84 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 20 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

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

86 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 80 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

87 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 60 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

88 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 600 ตราเมอืงทอง 1 ก.ก./ถุง

89 เลือดไก่ กอ้น 500 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

90 เลือดหมกูอ้น กอ้น 150 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

91 เลือดขวด ขวด 20 ใหม ่สด บรรจุขวด ตามบรรจุ

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

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

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

95 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 500
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้       

ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

96 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 3,000
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้       

ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

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

เนือ้สัตวส์เปค
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98 ไส้ออ่นหมู กโิลกรัม 60 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

99 หนงัหมูแช่ (แผ่น) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

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

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

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

103 หมยูอ แท่ง 300 ตราปงึหง่ีเชียง ขนาด 280 กรัม ตามบรรจุ

104 หมสัูนนอก กโิลกรัม 8,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

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

106 หอยนางรม กโิลกรัม 10 ตัวโตปานกลาง สด 1 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

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

112 แหนมหมู แท่ง 300 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ

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

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

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

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

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

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

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

120 สันนอกหมูติดกระดูกหัน่ กโิลกรัม 100 น้ าหนกั 180-200 กรัม/ชิน้ (5-6ชิน้/แพ็ค) ตามบรรจุ

121 ปลาจิง้จัง้ ทอดกรอบ กโิลกรัม 40 ปลาจิง้จัง้/ปลาฉิง้ฉ้าง ทอดกรอบสามรส ตามบรรจุ

122 หมบูด กโิลกรัม 700 หมบูดตราซีพีแช่แข็งบรรจุ 1 ก.ก./ถุง

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

เนือ้สัตวส์เปค



1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 100 ไมป่นน ้ำ 3 กก./ถุง

2 กะทิสด กโิลกรัม 2,000 สด สะอำด ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง

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

4 กะปิ กโิลกรัม 100 จำกระยอง สด ไมเ่หมน็ 3 ก.ก./ถุง

5 เกลือเมด็ กโิลกรัม 60 ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

6 เกีย๊มฉ่ำย กโิลกรัม 2,000 ไมม่นี ้ำ ไมฟ่อกสี 5 กก./ถุง

7 เกีย๊มบว๊ยดอง ลูก 100 ลูกใหญ่ ใหม่ -

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

9 ขนมจีน กโิลกรัม 1,500 แปง้หมกั ใหม่ 20 ก.ก./ถุง

10 ขนมปงั (โฮลวีท) 18แผ่น/แถว 200 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถุง

11 ขนมปงัแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 1,500 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถุง

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 100 แปง้ไมม่ำก ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

13 ข้ำวต้มน ้ำวุ้น ตัว 1,000 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถุง

14 ข้ำวตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 100 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 0.5ก.ก./ถุง

15 ข้ำวโพดแกะเม็ด กโิลกรัม 100 สด สะอำด ไมม่ขีนใยปน 5 ก.ก./ถุง

16 ข้ำวเหนยีวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 500 ใหม ่แหง้ เมล็ดไมห่กั ตำมบรรจุ

17 ข้ำวเหนยีวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 100 ใหม ่แหง้ เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง

18 ข้ำวเหนยีวด้ำสุก กโิลกรัม 100 ใหม ่เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง

19 ข้ำวเหนยีวมลู (ขำว) กโิลกรัม 100 ใหม ่เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง

20 ขิงดอง กโิลกรัม 20 สีชมพู ออ่น ไมแ่ข็ง ใหม่ 5 กก./ถุง

21 ครองแครง กโิลกรัม 1,500 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

22 ฉ่ำยโปห้ัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 300 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถุง

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 500 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง

24 ซอสเย็นตำโฟ กโิลกรัม 60 ใหม ่สด สะอำด 2 ก.ก./ถุง

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 1,500 เส้นไมแ่ข็ง มกีล่ินหอม ใช้สีธรรมชำติ ใหม ่ 5 ก.ก./ถุง

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 50 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

27 ดอกกระเจีย๊บแหง้ กโิลกรัม 20 ไมข่ึ นรำ 2 ก.ก./ถุง

28 ดอกเกก๊ฮวยแหง้ กโิลกรัม 20 ไมข่ึ นรำ -

29 ดอกไม้จีน กโิลกรัม 10 แหง้ ใหม่ 1 กก./ถุง

30 ตั งฉ่ำย กโิลกรัม 200 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง

31 เต้ำเจี ยวขำว กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง

32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 100 ตรำหยัน่วอยุน (โมอ่มิสี) ถังละ 18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 500 ใหม ่สะอำด 5 แผ่น/ถุง

ประเภทที ่2 อาหารประเภทของเบด็เตลด็และวัสดอ่ืุน จ านวน 146 รายการ
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34 เต้ำหูท้อด ชิ น 1,500 ใหม ่ไมเ่หมน็ 5 พวง/ถุง

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 30 ตรำจีนแดง ผสมถัว่เหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 30 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ

37 เต้ำหูห้ลอด หลอด 1,500 เต้ำหูข้ำวตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

38 เต้ำหูห้ลอด หลอด 500 เต้ำหูไ้ข่ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 350 ใหม ่สะอำด 5 แผ่น/ถุง

40 ถัว่เขียว กโิลกรัม 500 ตรำไร่ทิพย์ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

41 ถัว่ด้ำสุก กโิลกรัม 300 เมด็ใหญ่ ไมแ่ข็ง ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

42 ถัว่แดงสุก กโิลกรัม 300 เมด็ใหญ่ ไมแ่ข็ง ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

43 ถัว่ท้ำเต้ำส่วน กโิลกรัม 300 ต้มสุกแล้ว ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

44 ถัว่ลิสงดิบ กโิลกรัม 400 เมด็ใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ

45 ถัว่ลิสงดิบ กโิลกรัม 200 แก ่เมด็ใหญ่ มเีปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

46 ถ่ำนหงุข้ำว (ไร้ควัน) ถุง 20 5 กโิลกรัม/ถุง 5 ก.ก./ถุง

47 ทับทิมกรอบ กโิลกรัม 600 ใหญ่ ตัวใส ไมผ่สมสีมำก แหง้ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

48 นมสด (พำสเจอร์ไลท์) แกลลอน 100 2 ลิตร/แกลลอน ตรำโฟร์โมสต์หรือดัชมลิค์ 2 ลิตร

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 1,000 สะอำด ไมแ่ข็ง ปีบ๊

50 น ้ำพริกเผำ (กระปอ๋ง) กระปอ๋ง 150 ตรำฉัว่ฮะเส็ง ขนำด 900 กรัม ใหม่ กระปอ๋ง

51 น ้ำมนัน ้ำพริกเผำ 750 ซล./ขวด 150 ตรำฉัว่ฮะเส็ง ใหม่ ขวด

52 เนยแข็งสไลด์ (ชีส) หอ่ 40 ตรำออร์คิด ไมน่อ้ยกว่ำ 10 แผ่น หอ่

53 เนยสดกอ้นเล็ก (เค็ม) 10 กรัม/กอ้น 4,000 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

54 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 50 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

55 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 50 ใหม ่สด 1ก.ก./ถุง

56 บวัลอย กโิลกรัม 1,000 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง

57 แบะแซ กโิลกรัม 10 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

58 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 2 ก.ก./ถุง

59 ปนูแดง กโิลกรัม 10 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

60 แปง้ข้ำวจ้ำว กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

61 แปง้ข้ำวเหนยีว กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

62 แปง้ทอดกรอบ ถุง 100 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถุง

63 แปง้ท้ำว ( แปง้สำคูผสม ) กโิลกรัม 100 ตรำยำยมอ่ม ใหม่ ตำมบรรจุ

64 แปง้หอยทอด กโิลกรัม 100 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

65 แปะกว้ย กโิลกรัม 100 ต้มสุก เมด็ไมแ่ตก ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

66 ผงฟู กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1 ก.ก./ถุง
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67 ผงฮังเล ซอง 50 ใหม ่คุณภำพดี ตำมบรรจุ

68 ผักกำดดอง กโิลกรัม 1,200 ไมผ่สมสี ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 กก./ถุง

69 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 600 หวัใหญ่ สุกทั งหวั ใหม่ 10 ก.ก./ถุง

70 แผ่นเกีย๊วอย่ำงดี กโิลกรัม 200 ตรำไก ่สด ใหม ่ หอ่

71 แผ่นปอเปยีะ กโิลกรัม 60 สด ใหม่ ตำมบรรจุ

72 พริกขี หนแูหง้ กโิลกรัม 30 ใหม ่ไมติ่ดกำ้น 10 ก.ก./ถุง

73 พริกปน่ ถุง 50 500 กรัม/ถุง ไมข่ึ นรำ ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

74 พริกแหง้ เมด็ใหญ่ กโิลกรัม 50 แดง ใหม ่ไมติ่ดกำ้น 10 ก.ก./ถุง

75 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 20 ชนดิแผ่นกลม ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

76 ฟองเต้ำหู ้( ฮูก ี) กโิลกรัม 20 เปน็แท่ง สะอำด ใหม ่ 5 ก.ก./ถุง

77 มะขำมเปยีก กโิลกรัม 500 แกะเมด็ ไมด้่ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

78 มะตูมแหง้ กโิลกรัม 20 หัน่เปน็ชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

79 มะนำวดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ บรรจุขวด ใหม่ -

80 มะพร้ำวเผำ ลูก 150 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถุง

81 มะพร้ำวออ่น ลูก 150 สด 10 ลูก/ถุง

82 มะยมเชือ่ม กโิลกรัม 40 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถุง

83 มนัเทศเชือ่ม กโิลกรัม 500 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

84 มนัส้ำปะหลังเชือ่ม กโิลกรัม 50 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

85 มำยองเนส กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ ตำมบรรจุ

86 เมด็บวั กโิลกรัม 30 ต้มสุก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

87 เมด็มะม่วงหมิพำนต์ กโิลกรัม 50 ทั งเมด็ ใหม ่เมด็ใหญ่ 5 ก.ก./ถุง

88 ไมเ้สียบลูกชิ น แพ็ค 45 ไมน่อ้ยกว่ำ 300 อนั/แพ็ค ไมข่ึ นรำ ตำมบรรจุ

89 เยือ่ไผ่ ขีด 30 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

90 โยเกร์ิต กระปกุ 80 ตรำดัชมลิค์ ใหม่ ตำมบรรจุ

91 รวมมิตร กโิลกรัม 600 ไมผ่สมสีมำก ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 10 ก.ก./ถุง

92 ลอดช่องไทย กโิลกรัม 600 ตัวไมเ่หลว ตัวเขียว ใหญ่ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

93 ลอดช่องสิงคโปร์ กโิลกรัม 600 ตัวไมเ่หลว ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

94 ล้ำไยแหง้ กโิลกรัม 30 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

95 ลูกกะวำน กโิลกรัม 20 ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

96 ลูกชิดเชือ่ม กโิลกรัม 600 ไมป่นน ้ำเชือ่มมำก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

97 ลูกเดือย กโิลกรัม 40 ต้มสุก ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

98 ลูกตำลเชือ่ม กโิลกรัม 100 ไมป่นน ้ำเชือ่มมำก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

99 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 40 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ
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100 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 150 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

101 สับปะรดเชือ่ม กโิลกรัม 300 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

102 สำคูเม็ดใหญ่สุก กโิลกรัม 300 ต้มสุก เมด็ใส ใหม่ 6 กก./ถุง

103 สำรส้ม กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

104 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 20 แหง้ ใหม่ ตำมบรรจุ

105 เส้นกว๋ยจับ๊ กโิลกรัม 150 แหง้ ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

106 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 400 ใหม ่หัน่ส้ำเร็จ เปน็แผ่น ไมเ่หมน็หนื 5 ก.ก./ถุง

107 เส้นกว๋ยเต๋ียวจันทร์ กโิลกรัม 400 จันทบรีุ ใหม ่แหง้ ไมเ่หมน็หนื ตำมบรรจุ

108 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 100 เส้นไมเ่ละ สีขำวหรือสีเขียว ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

109 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 60 ตรำไก ่ใหม ่ไมผ่สมแปง้มำก 4 ก.ก./ถุง

110 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 260 ตรำไก ่ใหม ่ไมผ่สมแปง้มำก 5 ก.ก./ถุง

111 เส้นเล็ก กโิลกรัม 160 ใหม ่หัน่ส้ำเร็จ ไมเ่หมน็หนื 5 ก.ก./ถุง

112 หนอ่ไมจ้ีนแช่ กโิลกรัม 20 ไมเ่หมน็ ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

113 หนอ่ไมด้อง กโิลกรัม 250 ไมฟ่อกสี ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง

114 หนอ่ไมป้ิบ๊ (หนอ่ใหญ่) กโิลกรัม 150 หนอ่เท่ำกนั ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง

115 หนอ่ไมป้ิบ๊ฝอย กโิลกรัม 200 ไมฟ่อกสี ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง

116 หนอ่ไมร้วกปิบ๊ กโิลกรัม 100 หนอ่เล็ก ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

117 หมหูยอง กโิลกรัม 20 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 3 ก.ก./ถุง

118 หวัฉ่ำยโป ้(หวำน) กโิลกรัม 150 หวำน กรอบ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

119 เหด็หอม-แหง้ กโิลกรัม 50 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

120 เหด็หหูนขูำว-แหง้ กโิลกรัม 25 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

121 แหว้เชือ่ม กโิลกรัม 120 ปอกแล้วในน ้ำเชือ่ม ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

122 แหว้ต้มสุก กโิลกรัม 150 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

123 อำหำรกระปอ๋ง กระปอ๋ง 300 มเีคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ

124 มนัฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 80 มนัฝร่ังแช่แข็ง 1 ก.ก./ถุง

125 ผงขมิ น กโิลกรัม 30 ใหม ่หอม 1 ก.ก./ถุง

126 ไกห่ยอง กโิลกรัม 40 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 1ก.ก./ถุง

127 ดิจอง มัสตำด ขวด 20 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด

128 แคนเบอร์ร่ีซอส กระปอ๋ง 20 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระปอ๋ง

129 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1ก.ก./ถุง

130 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 40 ตรำเพรส ขนำด 330 มลิลิลิตร ขวด

131 น ้ำสลัด บลัซำมคิ ขวด 40 ตรำเพรส ขนำด 330 มลิลิลิตร ขวด

132 พำมำซำน ชีส แท่ง 15 ตรำอมิพีเรียล ขนำด 1.3 กโิลกรัม แท่ง
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133 ดอกอญัชันแหง้ กโิลกรัม 15 แหง้ ใหม่ กโิลกรัม

134 บกุกอ้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 15 ยีห่อ้คอนยัคก ุ220 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

135 บกุเส้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 15 ยีห่อ้คอนยัคก ุ200 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

136 เส้นแกว้ แพ็ค 20 ยีห่อ้คำซิโอ 300 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

137 เมล็ดถัว่ลันเตำ กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO บรรจุถุงละ 1 กโิลกรัม ตำมบรรจุ

138 รำกบวัหัน่ กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO 35 - 40 ชิ น/กโิลกรัม ตำมบรรจุ

139 ถัว่ขำวในซอสมะเขือเทศ กระปอ๋ง 30 ยีห่อ้อะยัม บรรจุ 425 กรัม กระปอ๋ง

140 มอสซำเรล่ำผสมเชดด้ำชีส กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO ชนดิเส้น ตำมบรรจุ

141 งำด้ำ ถุง 20 ตรำไร่ทิพย์ ใหม ่บรรจุ 100 กรัม ตำมบรรจุ

142 ฟักทองเชือ่ม กโิลกรัม 350 เปน็เส้น ติดเปลือก ไมป่นน ้ำเชือ่ม 1 ก.ก./ถุง

143 วุ้นขำวกอ้น กโิลกรัม 300 เปน็กอ้น ไมห่ัน่ สด ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

144 ซอสพิซซ่ำ กโิลกรัม 40 ตรำคนอร์ 1ก.ก./แพ็ค

145 ฉ่ำยโปห้ัน่ลูกเต๋ำ (หวำน) กโิลกรัม 300 หัน่เปน็ลูกเต๋ำ หวำน กรอบ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

146 แปง้ขนมครก กโิลกรัม 40 ตรำเอรำวัณ/เหรียญทองคู่ 1 ก.ก./ถุง



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระปอ๋ง 100 ตราไมกา้ ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 30 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/หอ่ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/หอ่ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 11"

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

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 20 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 300 ตราเนสกาแฟ ใหม่

8 กาแฟกระปอ๋ง ตามบรรจุ 600 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

9 กาแฟชนดิซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 200 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่

10 เกล็ดขนมปงั 200 กรัม/ถุง 200 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่

11 เกลือปน่ 1 กโิลกรัม 1,400 ตราปรุงทิพย์ ใหม่

12 เกา๋กี้ กโิลกรัม 200 ไมข่ึน้รา ใหม ่สะอาด

13 ข้าวเกรียบกุง้-ดิบ 500 กรัม/ถุง 500 ตรามโนราห ์ใหม่

14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถุง 20 ตราแอโร่ ใหม่

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 20,000 ตราคอฟฟี่เมต ใหม่

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

17 เคปเปอร์ กระปอ๋ง 10 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

18 งาขาว 500 กรัม/ถุง 100 ตราข้าวทอง ใหม่

19 เงาะกระปอ๋ง 565 กรัม/กระปอ๋ง 240 ตรา UFC ใหม่

20 จันทร์แปดซีก กโิลกรัม 20 ใหม ่ไมข่ึน้รา

21 ช้อนกาแฟ 500 คัน/ถุง 10 ท าจากพลาสติกชัน้ดี

22 ชาจีน 100 กรัม/กล่อง 30 ตราสามมา้ เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 300 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชีสปน่ 125 กรัม/กระปอ๋ง 20 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขียว 227 กรัม/ขวด 20 ใหม ่สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 20 ใหม ่สะอาด

27 ซวงเจียว กโิลกรัม 20 ใหม ่สะอาด

28 ซอสไกง่วง ขวด 10 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิก๊โฉ่ว ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 24 ใหม่

30 ซอสน้ าจิม้ไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 240 ตราแมป่ระนอมหรือพันท้ายนรสิงห์

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC 240 ตราแมก็กี ้ใหม่

32 ซอสปรุงรส (ซอสถัว่เหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 140 ตราภเูขาทอง ฝาเขียว ใหม่

33 ซอสปรุงรส (ซอสถัว่เหลือง) 100 CC/ขวด 240 ตราภเูขาทอง ใหม่
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34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 120       ตราไฮคิวหรือศรีราชาพานชิ

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด 240 ตราศรีราชาพานชิ ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 240 ตราศรีราชาพานชิ ใหม่

37 ซอสมะเขือเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 200 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขือเทศ 300 กรัม/ขวด 240 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระปอ๋ง 10  ใหม ่สะอาด

40 ซีอิว๋ขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 240 ตราเด็กสมบรูณ์ ใหม่

41 ซีอิว๊ขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 150 ตราเด็กสมบรูณ์ ใหม่

42 ซีอิว๋ขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 240 ตราง่วนเชียง ใหม่

43 ซีอิว๋ญี่ปุน่ 1 ลิตร/ขวด 20 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิว๊ด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 120 ตราง่วนเชียง ใหม่

45 ซีอิว๊หวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 120 ตราง่วนเชียง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระปอ๋ง 10 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปกอ้นรสไก่ 1,000 กรัม/ถุง 400 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปข้าวโพด 565 กรัม/กระปอ๋ง 60 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กโิลกรัม 20 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถุง 100 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระปอ๋ง 10 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกยีบไม้ 50 คู่/แพ็ค 100 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจีย้วด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 240 ตราเด็กสมบรูณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม ่สะอาด

55 ถัว่ลันเตา 425 กรัม/กระปอ๋ง 120 ตรา UFC ใหม่

56 ทารากอ้น 14 กรัม/ขวด 10 ใหม่

57 นมกล่อง 250 มลิลิลิตร/กล่อง
500 ตราโฟร์โมสต์ รสจืด หรือช็อคโก

แลต

58 นมกล่อง 200 มลิลิลิตร/กล่อง
500 ตราโฟร์โมสต์ รสจืด หรือช็อคโก

แลต

59 นมข้น 388 กรัม/กระปอ๋ง 60 ตราคาร์เนชัน่ ใหม่

60 นมถัว่เหลือง เจ 250 มลิลิลิตร/กล่อง 500 ตราไวตามิล้ค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มลิลิลิตร/กล่อง 500 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมลิล์ ใหม่

62 นมสด 385 กรัม/กระปอ๋ง 4,800 ตราคาร์เนชัน่ ใหม่

63 น้ าขิงผง 16 ซอง/กล่อง 400 ตรามอนเดีย ใหม่

64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก ้ใหม่
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65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 10 ตรา IMPERIAL ใหม่

66 น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไมน่อ้ยกว่า 50 ซีซี 400 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กโิลกรัม 240 ใหม ่สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 50,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กโิลกรัม 20 ใหม ่สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอย่างดี กโิลกรัม 10,000 ตรามติรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC 300 ตราหอยนางรม ใหม่

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

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มลิลิลิตร 500 ตรายูนฟิ รสผักหรือผลไมร้วม ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มลิลิลิตร 500 ตรายูนฟิ รสผักหรือผลไมร้วม ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

77 น้ ามะเขือเทศ 565 กรัม/กระปอ๋ง 20 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามนังา 2.84 ลิตร/กระปอ๋ง 40 ตรามงักร ใหม่

79 น้ ามนัปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 150 ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามนัพืช (ถัว่เหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 1000 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามนัมะกอก 500 ML/ขวด 10 EXTRA VIRGIN ยีห่อ้ BERTOLLI

82 น้ ามนัสลัด 3.30 ลิตร/กระปอ๋ง 30 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

83 น้ ามนัหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 150 ตราช้อนทอง ใหม่

84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก ้ใหม่

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถุง 20 ใหม ่คุณภาพดี

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 100 ตราควีน ใหม่

88 น้ าส้มสายชูกล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 120 ตราภเูขาทอง ใหม่

89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระปอ๋ง 40 ตรา BROOK ใหม่

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 240 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./ถัง 20 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

95 บว้ยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 240 ตราแมป่ระนอม ใหม่

96 ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัม/กระปอ๋ง 240 ตราอะยัม ใหม่

97 ปลาทูนา่ในน้ าแร่ 185 กรัม/กระปอ๋ง 240 ตราพรานทะเล ใหม่
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98 แปง้ข้าวโพด 700 กรัม/กล่อง 50 ตราไมซีนา่ ใหม่

99 แปง้บวัแดง กโิลกรัม 50 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

100 แปง้แพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 50 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

101 แปง้มนัส าปะหลัง 980 กรัม/ถุง 360 ตราปลามงักร ใหม่

102 แปง้สาลี กโิลกรัม 240 ตราว่าว ใหม่

103 แปง้อเนกประสงค์ กโิลกรัม 50 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

104 โปย้กัก๊ผง กโิลกรัม 20 ใหม ่สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 40 ใหม ่สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 120 ตราเปด็คู่ ใหม่

107 ผงวุ้น ซอง 20 ใหม ่สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระปอ๋ง 120 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจ๊กฉ่าย 145 กรัม/กระปอ๋ง 150 ตรานกพิราบ ใหม่

110 พริกไทยปน่ 500 กรัม/ถุง 240 ตรามอื ใหม่

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถุง 240 ตรามอื ใหม่

112 พริกไทยเม็ดด า กโิลกรัม 10 ตรามอื ใหม่

113 พริกปน่-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถุง 100 ตราไร่ทิพย์ ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม ่สะอาด

115 มกักะโรน ี(ชนดิข้องอ) 450 กรัม/ถุง 360 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

116 มสัตาดผง 50 กรัม/กล่อง 10 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เมด็ผักชี กโิลกรัม 10 ใหม ่ไมข่ึน้รา

118 เมด็หน าเล้ียบ กระปอ๋งใหญ่ ขนาด 400 กรัม 20 ใหม ่ไมข่ึน้รา

119 ไมจ้ิม้ฟัน ตามบรรจุ 100 หวัร่ม ตราแอโร่ ใหม่

120 ไมโล 800 กรัม/ถุง 1,000 ตราไมโล ใหม่

121 ไมเ้สียบคอกเทล 500 ชิน้/ถุง 10 ไมข่ึน้รา

122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม ่สะอาด

123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระปอ๋ง 300 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระปอ๋ง 300 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 10 ใหม่

126 ล าใยกระปอ๋ง 565 กรัม/กระปอ๋ง 40 ตรา UFC ใหม่

127 ล้ินจีก่ระปอ๋ง 565 กรัม/กระปอ๋ง 20 ตรา UFC ใหม่

128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 40 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยีห่ร่า กโิลกรัม 10 ใหม ่ไมข่ึน้รา

130 วุ้นเส้น 500 กรัม/ถุง 160 ตราต้นถัว่ ถุงสีเขียว ใหม่

131 ไวนข์าว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 240 ยีห่อ้ MONT CLAIR
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132 ไวนแ์ดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยีห่อ้ MONT CLAIR

133 สปาเกต๊ต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถุง 20 ตราเบสท์ฟู้ด ใหม่

134 สาคูเมด็เล็ก 480 กรัม/ถุง 40 ตราปลามงักร ใหม่

135 สาคูเมด็ใหญ่ 980 กรัม/ถุง 20 ตราปลามงักร ใหม่

136 สีผสมอาหาร (ชนดิผง) ซอง 20 ม ีอย. รับรอง ใหม่

137 สีผสมอาหาร (ชนดิผง) อย่างนอ้ย 400 กรัม/กระปอ๋ง 10 ม ีอย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมีข่าว  2,700 กรัม/ถุง 300 ตราไวไว ใหม่

139 หนงัยาง บรรจุถุงละ 0.5 กโิลกรัม 40 วงเล็ก/วงใหญ่ ไมเ่ปือ่ยยุย่

140 เหด็กระปอ๋ง 425 กรัม/กระปอ๋ง 20 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 20 ตรารวงข้าว

142 เหล้าจีน 600 มลิลิกรัม/ขวด 100 ตราเจดีย์ ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แหว้กระปอ๋ง 565 กรัม/กระปอ๋ง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไมห้อม) กโิลกรัม 20 ใหม ่ไมข่ึน้รา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระปอ๋ง 400 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากบัปีบ๊น้ ามนัพืช 500 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 10 ตราเดอร์มกีาร์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กโิลกรัม 10 ใหม่



1 กระเจีย๊บสด กโิลกรัม 45 สด ออ่น 5 กก./ถุง

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

3 กระชายสด - หวั กโิลกรัม 90 สด ไมม่ดิีนติด 5 กก./ถุง

4 กระเทียมกลีบแหง้ กโิลกรัม 2,500 กระเทียมไทย เมด็แหง้ ไมฝ่่อ ไมข่ึน้รา 5 กก./ถุง

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

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

7 ขมิน้ขาว กโิลกรัม 70 ปอกเปลือก สด ไมเ่ปน็น้่า 1 กก./ถุง

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 30 สด 5 กก./ถุง

9 ข้าวโพดดิบ กโิลกรัม 30 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถุง

10 ข้าวโพดออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ไมม่เีปลือก ยาวประมาณ 4 นิว้ 5 กก./ถุง

11 ข่าออ่น กโิลกรัม 120 สด 5 กก./ถุง

12 ขิงแก ่- หวั กโิลกรัม 70 สด ไมม่ดิีนติด 5 กก./ถุง

13 ขิงซอย กโิลกรัม 90 ไมฟ่อกสี 5 กก./ถุง

14 ขิงออ่น - หวั กโิลกรัม 90 สด ไมม่ดิีนติด 5 กก./ถุง

15 แขนงกะหล ่า กโิลกรัม 240 ไมแ่ก ่เปน็หวั สด 5 กก./ถุง

16 คะนา้ต้นใหญ่ กโิลกรัม 3,500 สด ไมแ่กเ่กนิไป 5 กก./ถุง

17 ชะอม กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถุง

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 3,500 สด หวัใหญ่ ไมติ่ดใบ 5 กก./ถุง

19 ดอกกุย้ฉ่าย กโิลกรัม 100 สด ไมเ่หลือง 5 กก./ถุง

20 ดอกแค กโิลกรัม 100 สด 5 กก./ถุง

21 ดอกหอม กโิลกรัม 100 สด ไมเ่หลือง 5 ก.ก./ถุง

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 30 สด 3 กก./ถุง

23 ต้นหอม กโิลกรัม 600 สด ไมม่ดิีนติด หวัไมโ่ต 2 กก./ถุง

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 150 สด 2 กก./ถุง

25 ต่าลึง กโิลกรัม 150 สด เด็ดกา้น 5 กก./ถุง

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

27 แตงไทยออ่น กโิลกรัม 30 สด ไมเ่หลือง 10 ลูก/ก.ก. 1 กก./ถุง

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

29 แตงร้าน กโิลกรัม 2,400 สด ขนาดกลาง เท่าๆกนั ไมแ่ก่ 5 กก./ถุง

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไมลี่บสด 5 กก./ถุง

31 ถั วงอก กโิลกรัม 600 ไมฟ่อกสี ขาว สะอาด สด 5 กก./ถุง

32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 3,000 ฝักไมลี่บ สด 5 กก./ถุง

33 ถั วพู กโิลกรัม 60 สด ไมแ่ก่ 5 กก./ถุง

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 120 ออ่น ฝักไมใ่หญ่เกนิไป 5 กก./ถุง
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35 น้่าเต้า กโิลกรัม 120 สด เขียว 6 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถุง

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

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

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 150 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถุง

39 ใบกุย้ฉ่าย กโิลกรัม 200 สด ไมแ่ก่ 5 กก./ถุง

40 ใบกุย้ฉ่ายขาว กโิลกรัม 20 สด สะอาด ไมเ่ละ 1 กก./ถุง

41 ใบขีเ้หล็ก กโิลกรัม 300 ใหม ่ต้มสุกแล้ว มดีอก ไมม่กีา้น 5 กก./ถุง

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 20 สด 5 กก./ถุง

43 ใบตองสด กโิลกรัม 150 สด ใบยาว ไมแ่ตก 5 กก./ถุง

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

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไมร่่วง 1 กก./ถุง

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถุง

47 ใบยอ กโิลกรัม 50 สด ใบออ่น 5 กก./ถุง

48 ใบย่านาง กโิลกรัม 50 สด ใบแก่ 5 กก./ถุง

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถุง

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 150 สด 5 กก./ถุง

51 ผักกวางตุ้ง กโิลกรัม 1,000 สด ไมแ่ก่ 5 กก./ถุง

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 1,000 สด 5 กก./ถุง

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

54 ผักกาดแกว้ กโิลกรัม 100 สดแนน่ 5 กก./ถุง

55 ผักกาดขาว กโิลกรัม 1,800 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถุง

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

57 ผักขม กโิลกรัม 600 สด ไมเ่หลือง 5 กก./ถุง

58 ผักค้ึนฉ่าย กโิลกรัม 300 สด สะอาด 2 กก./ถุง

59 ผักชีไทย กโิลกรัม 200 สด สะอาด 1 กก./ถุง

60 ผักชีฝรั ง กโิลกรัม 150 สด สะอาด 1 กก./ถุง

61 ผักบุง้จีน กโิลกรัม 2,000  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถุง

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

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 20 สด ยอดออ่น 5 กก./ถุง

64 ผักไผ่ กโิลกรัม 10 สด ไมติ่ดกา้น 1 กก./ถุง

65 ผักพาสเล่ย์ (ฝรั ง) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 กก./ถุง

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 1 กก./ถุง

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 300 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไมม่ดิีนติด 10 กก./ถุง
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69 พริกขีห้นู กโิลกรัม 100 แดง สด ไมติ่ดกา้น 3 กก./ถุง

70 พริกขีห้นสูวน กโิลกรัม 20 สด ไมติ่ดกา้น 1 กก./ถุง

71 พริกชีฟ้้าเขียว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถุง

72 พริกชีฟ้้าแดง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถุง

73 พริกชีฟ้้าเหลือง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถุง

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถุง

75 พริกหยวก กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถุง

76 พริกหยวกฝรั งเขียว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถุง

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง

79 ฟักเขียว กโิลกรัม 1,000 3 - 4 กโิลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถุง

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

81 มะขามฝักเล็ก กโิลกรัม 50 สด สะอาด 5 กก./ถุง

82 มะเขือเทศสีดา กโิลกรัม 200 สีแดง ไมช่้่า สด 3 กก./ถุง

83 มะเขือเทศใหญ่ กโิลกรัม 200 สีแดง ไมช่้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถุง

84 มะเขือเปราะ กโิลกรัม 500 สด ไมแ่ก่ 10 กก./ถุง

85 มะเขือพวง กโิลกรัม 50 สด ไมติ่ดกา้น 5 กก./ถุง

86 มะเขือยาว กโิลกรัม 500 สด ไมแ่กเ่กนิไป 5 กก./ถุง

87 มะนาวแปน้ กโิลกรัม 600 สด 25 ลูก/กโิลกรัม 5 กก./ถุง

88 มะมว่งดิบ กโิลกรัม 50 สด มรีสเปร้ียว 5 กก./ถุง

89 มะระจีน กโิลกรัม 300 ลูกใหญ่ สด ไมแ่ก่ 5 กก./ถุง

90 มะระไทย กโิลกรัม 50 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถุง

91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 200 ลูกยาว สด 10 กก./ถุง

92 มนัไข่ดิบ กโิลกรัม 120 หวัใหญ่ ไมม่ดิีนติด หวัตรง 1 กก./ถุง

93 มนัเทศดิบ กโิลกรัม 500 สด หวัใหญ่ ไมม่ดิีนติด หวัตรง 10 กก./ถุง

94 มนัฝรั งดิบ กโิลกรัม 100 สด ขนาดเท่าๆ กนั ไมม่ดิีนติด 10 กก./ถุง

95 เมด็พริกไทยออ่น กโิลกรัม 50 สด ไมด่่า 1กก./ถุง

96 ยอดกะถิน กโิลกรัม 20 สด ใบไมร่่วง 5 กก./ถุง

97 ยอดคะนา้ กโิลกรัม 500 สด ออ่น 5 กก./ถุง

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถุง

99 ลูกมะกรูด ลูก 50 สด ไมเ่หลือง 8 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถุง

100 สายบวั กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถุง

101 หนอ่ไมน้้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 100 สด ไมแ่ก ่ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถุง

102 หนอ่ไมส้ด กโิลกรัม 100 สไลด์เปน็แผ่น สด 5 กก./ถุง
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103 หอมแดง กโิลกรัม 500 สด หอมไทย ขนาดกลาง 5 กก./ถุง

104 หอมหวัใหญ่ กโิลกรัม 1,000 สด ขนาดเท่าๆ กนั 5 หวั/ก.ก. 5 กก./ถุง

105 หวัแครอท กโิลกรัม 1,200 สด ไมม่กีา้น พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถุง

106 หวัปลี กโิลกรัม 100 สด หวัใหญ่ 5 กก./ถุง

107 หวัผักกาดขาว (ฉ่ายเท้า) กโิลกรัม 3,000 สด ไมม่กีา้น ไมม่ดิีนติด 5 กก./ถุง

108 เหด็นางฟ้า กโิลกรัม 100 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถุง

109 เหด็ฟาง กโิลกรัม 100 ดอกตูม ดอกใหญ่ ออ่น สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

110 เหด็หหูน ู- สด กโิลกรัม 80 สด สะอาด 2 กก./ถุง

111 คะนา้ฮ่องกง กโิลกรัม 5 สด ใหม่ 1 กก./ถุง

112 ผักกาดคอส กโิลกรัม 5 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

113 ผักกาดหอมบตัเตอร์เฮด กโิลกรัม 5 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

114 ผักเรดโอค๊ กรีนโอค๊ กโิลกรัม 5 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

115 มะเขือเทศเชอรี กโิลกรัม 5 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

116 เหด็เข็มทอง กโิลกรัม 5 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

117 เหด็ออริจิ กโิลกรัม 10 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

118 ใบบวับก กโิลกรัม 5 สด ไมติ่ดราก 1 กก./ถุง

119 ดอกอญัชันสด กโิลกรัม 5 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

120 มะเขือไข่เต่าขาว/ม่วง กโิลกรัม 10 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

121 มะเขือมว่งใหญ่ กโิลกรัม 10 ใหม ่สด สะอาด 1 กก./ถุง

122 พริกกะเหรี ยง กโิลกรัม 50 สด ใหมส่ะอาด ไมเ่นา่ไมติ่ดกา้น 1 กก./ถุง

123 ผักชีลาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไมเ่นา่ ไมแ่ฉะ 1 กก./ถุง

124 มะเขือเสวย กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมแ่ก่ 1 กก./ถุง

125 กล้วยไข่ หวี 100 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

126 กล้วยน้่าว้า หวี 1,000 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

127 กล้วยหอม หวี 30 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

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

129 ขนนุสุก กโิลกรัม 200 แกะเปลือก แกะเมด็ สด สะอาด 1 กก./ถุง

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

131 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 2,000 สด ไมด่่า 10 กก./ถุง

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

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

134 แตงไทยสุก กโิลกรัม 100 สด หวาน 10 กก./ถุง

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

136 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 100 พันธุ์ชะน ีแกะเปลือก 10 กก./ถุง
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หน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
คุณภำพ/ยีห่้อ กำรบรรจุ หมำยเหตุ

137 ฝรั ง กโิลกรัม 4,000 พันธุ์สาลี  ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

138 พุทรา กโิลกรัม 500 พันธุ์แอปเปิล้ ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

139 มะมว่งเขียวเสวยดิบ กโิลกรัม 2,000 สด มนั ลูกใหญ่ 10 กก./ถุง

140 มะมว่งน้่าดอกไมสุ้ก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไมช่้่า 10 กก./ถุง

141 มะมว่งฟ้าลั นดิบ กโิลกรัม 500 สด หวาน มนั 10 กก./ถุง

142 มะมว่งอกร่องสุก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไมช่้่า 10 กก./ถุง

143 มะละกอสุก กโิลกรัม 3,000 พันธุ์แขกด่าหรือฮอลแลนด์ 10 กก./ถุง

144 มงัคุด กโิลกรัม 500 สด หวาน ไมช่้่า 10 กก./ถุง

145 มนัแกว กโิลกรัม 100 สด กรอบ ไมม่ดิีนติด 10 กก./ถุง

146 ลองกอง กโิลกรัม 1,000 สด หวาน ลูกใหญ่ ไมช่้่า 10 กก./ถุง

147 ละมดุ กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ ผิวไมช่้่า 10 กก./ถุง

148 ล่าไย กโิลกรัม 1,000 สด หวาน กรอบ เนือ้หนา 10 กก./ถุง

149 ล้ินจี กโิลกรัม 100 สด หวาน สีแดง ไมช่้่า 10 กก./ถุง

150 สตรอเบอรี กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ สีแดง 10 กก./ถุง

151 ส้มเขียวหวาน กโิลกรัม 4,000 สด หวาน เบอร์ 0 ไมช่้่า 10 กก./ถุง

152 ส้มเช้ง กโิลกรัม 500 สด หวาน ลูกใหญ่ ผิวไมช่้่า 10 กก./ถุง

153 ส้มโอ ลูก 100 พันธุ์ทองดี สด ตามบรรจุ

154 สับปะรดเนือ้สอง กโิลกรัม 500 สด หวาน ไมติ่ดใบ ไมช่้่า 10 กก./ถุง

155 สับปะรดเนือ้หนึ ง กโิลกรัม 2,500 สด หวาน ไมติ่ดใบ ไมช่้่า 10 กก./ถุง

156 สับปะรดภเูกต็ กโิลกรัม 500 สด หวาน ไมติ่ดใบ ไมช่้่า 10 กก./ถุง

157 สาลี กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ ไมช่้่า 10 กก./ถุง

158 องุ่นเขียว กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่้่า ลูกใหญ่ เปน็พวง 10 กก./ถุง

159 องุ่นม่วง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่้่า ลูกใหญ่ เปน็พวง 10 กก./ถุง

160 แอปเปิล้ (เขียว) กโิลกรัม 100 พันธุ์วอชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

161 แอปเปิล้ (แดง) กโิลกรัม 100 พันธุ์วอชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

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

163 ส้มสายน้่าผ้ึง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน  ไมช่้่า 10 กก./ถุง

164 ส้มโชกลุ กโิลกรัม 1,000 สด หวาน  ไมช่้่า 10 กก./ถุง



ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 1,000 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง 62.00      62,000.00        

2 กระดูกซุป (กระดูกข้อ) กโิลกรัม 3,000 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง 40.00      120,000.00      

3 กระเพาะปลาชนดิแผ่น กโิลกรัม 100 แหง้ เหลือง ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง 340.00    34,000.00        

4 กระเพาะปลาหลอด กโิลกรัม 100 เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 ซม. แหง้ ไมห่นื 5 ก.ก./ถุง 340.00    34,000.00        

5 กระเพาะหมู กโิลกรัม 50 สด สะอาด 2 ลูก/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง 75.00      3,750.00          

6 กุง้กา้มกราม กโิลกรัม 50 15 - 18 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง 250.00    12,500.00        

7 กุง้กลุาด า กโิลกรัม 100 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง 200.00    20,000.00        

8 กุง้ขาววัง กโิลกรัม 1,000 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง 200.00    200,000.00      

9 กุง้ฝอยสด กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง 50.00      2,500.00          

10 กุง้แหง้ กโิลกรัม 300 ตัวใหญ่ ไมใ่ส่สี แหง้ ไมม่เีปลือก 5 ก.ก./ถุง     400.00 120,000.00      

11 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 500 ตราเจ๊เล็ก ใหม่ ตามบรรจุ 150.00    75,000.00        

12 เกีย๊วปลา กโิลกรัม 50 สด ไมม่กีล่ินคาว 1 ก.ก./ถุง      90.00 4,500.00          

13 ไกข่้าวมัน (ไกต่อน) กโิลกรัม 1,500 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง 65.00      97,500.00        

14 ขาไก ่(เล็บมอืนาง) กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง 50.00      2,500.00          

15 ขาหมูขาหนา้ กโิลกรัม 2,000 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง 50.00      100,000.00      

16 ขาหมูขาหลัง กโิลกรัม 500 เผาแล้ว สะอาด 10 ก.ก./ถุง 50.00      50.00              

17 ไข่ไก่ ฟอง 100,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง 4.50       450,000.00      

18 ไข่เค็ม ฟอง 5,000 จากไชยา ตามบรรจุ 5.00       25,000.00        

19 ไข่นกกระทา ฟอง 6,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง 0.95       5,700.00          

20 ไข่เปด็ ฟอง 5,000 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง 4.00       20,000.00        

21 ไข่เยีย่วม้า ฟอง 150 ใหม่ 30 ฟอง/แผง 6.00       900.00            

22 คอหมู กโิลกรัม 1,000 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง 130.00    130,000.00      

23 คากิ กโิลกรัม 20 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 30.00      600.00            

24 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 500 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง 70.00      35,000.00        

25 โคนปกีบน กโิลกรัม 5,000 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง 70.00      350,000.00      

26 โครงไก ่(กระดูกซุป) กโิลกรัม 8,000 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 20.00      160,000.00      

27 ซ่ีโครงหมอูอ่น (ยกแผ่น) กโิลกรัม 4,000 ไมติ่ดกระดูกสันหลัง 10 ก.ก./ถุง 120.00    480,000.00      

28 เซ่ียงจีห้มู กโิลกรัม 200 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 80.00      16,000.00        

29 ตับหมู กโิลกรัม 600 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 90.00      54,000.00        

30 ไตปลา (ขวด) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 25.00      250.00            

31 นอ่งไก่ กโิลกรัม 500 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง 65.00      32,500.00        

32 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 3,000 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 70.00      210,000.00      

33 เนือ้ปลากระพงแดง กโิลกรัม 150 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดท้อง สด 10 ก.ก./ถุง 200.00    30,000.00        

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 123 รายการ
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เนือ้สัตว์
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34 เนือ้ปลาขูด กโิลกรัม 3,000 ปลายีส่ก สด ไมเ่หมน็คาว 1 ก.ก./ถุง 50.00      150,000.00      

35 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 1,000 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง 120.00    120,000.00      

36 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 1,000 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง 80.00      80,000.00        

37 เนือ้ปกูอ้น กโิลกรัม 50 ไมป่น่ สด ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง 400.00    20,000.00        

38 เนือ้สันนอกวัว กโิลกรัม 100 สด แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง 180.00    18,000.00        

39 เนือ้สันใน กโิลกรัม 100 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 160.00    16,000.00        

40 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 7,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง 80.00      560,000.00      

41 เบคอน กโิลกรัม 100 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง 155.00    15,500.00        

42 ปลากระด่ีแผ่น กโิลกรัม 100 แหง้ ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง 230.00    23,000.00        

43 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง 120.00    6,000.00          

44 ปลากระพงแดง กโิลกรัม 100 1.5 กโิลกรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง 100.00    10,000.00        

45 ปลาเกร็ดขาวสามรส กโิลกรัม 300 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 10 ก.ก./ถุง 175.00    52,500.00        

46 ปลาเกา๋ กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง 80.00      4,000.00          

47 ปลาจาระเม็ดขาว กโิลกรัม 50 400 กรัม/ตัว สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 150.00    7,500.00          

48 ปลาจาระเม็ดด า กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง 90.00      4,500.00          

49 ปลาช่อน กโิลกรัม 3,000 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง 120.00    360,000.00      

50 ปลาซาบะ กโิลกรัม 100 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง 80.00      8,000.00          

51 ปลาซิวสด กโิลกรัม 100 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง 50.00      5,000.00          

52 ปลาดาบ กโิลกรัม 10 ตัวไมต่่ ากว่า 1 กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง 60.00      600.00            

53 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 3,500 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง 55.00      192,500.00      

54 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 1,000 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง 85.00      85,000.00        

55 ปลาทับทิม กโิลกรัม 1,000 ตัวละ 600 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง 80.00      80,000.00        

56 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 500 10 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง 165.00    82,500.00        

57 ปลาทูสด กโิลกรัม 1,500 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง 100.00    150,000.00      

58 ปลานลิ กโิลกรัม 300 ตัวละ 600 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง 65.00      19,500.00        

59 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 100 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง 90.00      9,000.00          

60 ปลาเนือ้ออ่น กโิลกรัม 10 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง 100.00    1,000.00          

61 ปลาสลิด กโิลกรัม 50 14 ตัว/กโิลกรัม แหง้ ไมเ่ค็มมาก 5 ก.ก./ถุง 250.00    12,500.00        

62 ปลาสวาย กโิลกรัม 50 หัน่เปน็ชิน้ สด ไมป่นท่อนหาง 5 ก.ก./ถุง 55.00      2,750.00          

63 ปลาส าลี กโิลกรัม 10 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง 120.00    1,200.00          

64 ปลาหมกึวง กโิลกรัม 20 แหง้ ใส สะอาด ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง 200.00    4,000.00          

65 ปลาหมกึหลอด กโิลกรัม 500 8 - 10 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง 140.00    70,000.00        

66 ปลาหมกึหอม กโิลกรัม 10 6 ตัว/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง 150.00    1,500.00          

เนือ้สัตว์
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67 ปลาหมกึแหง้ (แช่) กโิลกรัม 50 4 ตัว/กโิลกรัม นิม่ไมแ่ข็งมาก 10 ก.ก./ถุง 100.00    5,000.00          

68 ปลาหวาน กโิลกรัม 20 ไมห่วานมาก แหง้ เปน็แผ่น 10 ก.ก./ถุง 230.00    4,600.00          

69 ปลาอนิทรีย์เค็ม กโิลกรัม 80 2 กโิลกรัม/ตัว เนือ้แข็ง ท้องไมเ่ละ 10 ก.ก./ถุง 300.00    24,000.00        

70 ปลาอนิทรีย์สด ทั้งตัว กโิลกรัม 10 2 กโิลกรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง 300.00    3,000.00          

71 ปลาโอ กโิลกรัม 10 ตัวละไมต่่ ากว่า 1 ก.ก. สด 5 ก.ก./ถุง 60.00      600.00            

72 ปอดหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด ไมด่ า 10 ก.ก./ถุง 40.00      4,000.00          

73 ปกีเต็ม กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 70.00      7,000.00          

74 ปกีแบน กโิลกรัม 500 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 95.00      47,500.00        

75 ปเูค็ม กโิลกรัม 20 ตัวเล็ก สะอาด ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง 80.00      1,600.00          

76 ปมูา้ กโิลกรัม 30 สด เนือ้แนน่ 400 กรัม/ตัว 5 ก.ก./ถุง 100.00    3,000.00          

77 ปอูดั กโิลกรัม 30 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง 130.00    3,900.00          

78 เปด็สด (เชอร่ี) กโิลกรัม 200 2.5-3 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง 130.00    26,000.00        

79 มนัแข็งหมู มีหนงั กโิลกรัม 5 มนัมากกว่าหนงั หนงับาง 10 ก.ก./ถุง 50.00      250.00            

80 แมงกะพรุน กโิลกรัม 20 สีขาว เปน็ช่อ สด 10 ก.ก./ถุง 70.00      1,400.00          

81 ล้ินวัว กโิลกรัม 5 สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 50.00      250.00            

82 ลูกชิน้กุง้ กโิลกรัม 5 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง 120.00    600.00            

83 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 20 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง 100.00    2,000.00          

84 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 20 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง 100.00    2,000.00          

85 ลูกชิน้เนือ้ กโิลกรัม 10 ตราแชมป์ 1 ก.ก./ถุง 120.00    1,200.00          

86 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 80 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง 90.00      7,200.00          

87 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 60 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง 35.00      2,100.00          

88 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 600 ตราเมอืงทอง 1 ก.ก./ถุง 120.00    72,000.00        

89 เลือดไก่ กอ้น 500 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง 8.00       4,000.00          

90 เลือดหมกูอ้น กอ้น 150 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง 7.00       1,050.00          

91 เลือดขวด ขวด 20 ใหม ่สด บรรจุขวด ตามบรรจุ 7.00       140.00            

92 เศษเนือ้ กโิลกรัม 10 สด สะอาด ผังผืดไมเ่ยอะ 5 ก.ก./ถุง 80.00      800.00            

93 สะโพกไก่ กโิลกรัม 80 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 65.00      5,200.00          

94 สะโพกหมู (หมูเนือ้แดง) กโิลกรัม 500 หมเูนือ้แดง คุณภาพไมติ่ดมนั 10 ก.ก./ถุง 110.00    55,000.00        

95 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 500
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง 130.00    65,000.00        

96 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 3,000
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง 135.00    405,000.00      

97 ไส้ใหญ่หมู กโิลกรัม 80 ลวกแล้ว ไมเ่หมน็ 1 ก.ก./ถุง 70.00      5,600.00          

เนือ้สัตว์



ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 123 รายการ

ล าดับ

ที่
รายการ

ขนาด

ของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

98 ไส้ออ่นหมู กโิลกรัม 60 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 120.00    7,200.00          

99 หนงัหมูแช่ (แผ่น) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง 50.00      5,000.00          

100 หนงัหมูแช่ (ฝอย) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง 50.00      5,000.00          

101 หมปูา่ กโิลกรัม 300 ติดหนงั เผาสะอาด มนันอ้ย 10 ก.ก./ถุง 120.00    36,000.00        

102 หมแูผ่น กโิลกรัม 250 แหง้ ไมเ่หมน็หนื 10 ก.ก./ถุง 300.00    75,000.00        

103 หมยูอ แท่ง 300 ตราปงึหง่ีเชียง ขนาด 280 กรัม ตามบรรจุ 85.00      25,500.00        

104 หมสัูนนอก กโิลกรัม 8,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง 120.00    960,000.00      

105 หมสูามชัน้ กโิลกรัม 3,000 หนงัสะอาด บาง แผ่น ไมติ่ดขน 10 ก.ก./ถุง 115.00    345,000.00      

106 หอยนางรม กโิลกรัม 10 ตัวโตปานกลาง สด 1 ก.ก./ถุง 65.00      650.00            

107 หอยแมลงภู่ กโิลกรัม 80 ตัวใหญ่ ต้มสุก ไมป่นน้ า 10 ก.ก./ถุง 135.00    10,800.00        

108 หอยแมลงภูส่ดแกะ กโิลกรัม 50 ตัวใหญ่ แกะแช่น้ า น้ าไมม่าก 1 ก.ก./ถุง 40.00      2,000.00          

109 หอยลาย กโิลกรัม 25 ตัวใหญ่ สด ไมแ่กะ 10 ก.ก./ถุง 75.00      1,875.00          

110 หวัใจหมู กโิลกรัม 100 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง 95.00      9,500.00          

111 หางวัว กโิลกรัม 5 สด สะอาด เผาแล้ว 5 ก.ก./ถุง 50.00      250.00            

112 แหนมหมู แท่ง 300 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ 120.00    36,000.00        

113 เอน็แกว้ (นอ่งลาย) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง 120.00    1,200.00          

114 เอน็หมู (แช่) กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไมเ่ละ 1 ก.ก./ถุง 120.00    1,200.00          

115 แฮมไก่ กโิลกรัม 10 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง 160.00    1,600.00          

116 แฮมหมู กโิลกรัม 500 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว 1 ก.ก./ถุง 180.00    90,000.00        

117 โบโลนา่ไก่ กโิลกรัม 50 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง 170.00    8,500.00          

118 โบโลนา่หมู กโิลกรัม 100 ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือซีพี 1 ก.ก./ถุง 165.00    16,500.00        

119 ไข่แดงเค็มดิบ/สุก ฟอง 100 ไข่เค็มเฉพาะไข่แดง ลูกใหญ่ 10ฟอง/ถุง 5.00       500.00            

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

(5-6ชิน้/แพ็ค)
ตามบรรจุ 200.00    20,000.00        

121 ปลาจิง้จัง้ ทอดกรอบ กโิลกรัม 40
ปลาจิง้จัง้/ปลาฉิง้ฉ้าง ทอดกรอบ

สามรส
ตามบรรจุ 200.00    8,000.00          

122 หมบูด กโิลกรัม 700 หมบูดตราซีพีแช่แข็งบรรจุ 1 ก.ก./ถุง 110.00    77,000.00        

123 ไกบ่า้น กโิลกรัม 300 1.5 - 2 กโิลกรัม/ตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง 120.00    36,000.00        

7,601,565.00    

เนือ้สัตว์



1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 100 ไมป่นน ้ำ 3 กก./ถุง 60.00       6,000.00      

2 กะทิสด กโิลกรัม 2,000 สด สะอำด ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง 60.00       120,000.00   

3 กะทิส้ำเร็จรูป กล่อง 1,000 ตรำชำวเกำะหรืออร่อยดี กล่องละ 1 ก.ก. ตำมขนำด 58.00       58,000.00     

4 กะปิ กโิลกรัม 100 จำกระยอง สด ไมเ่หมน็ 3 ก.ก./ถุง 60.00       6,000.00      

5 เกลือเมด็ กโิลกรัม 60 ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 10.00       600.00         

6 เกีย๊มฉ่ำย กโิลกรัม 2,000 ไมม่นี ้ำ ไมฟ่อกสี 5 กก./ถุง 42.00       84,000.00     

7 เกีย๊มบว๊ยดอง ลูก 100 ลูกใหญ่ ใหม่ - 3.00         300.00         

8 เกี ยมอี๋ กโิลกรัม 100 ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 32.00       3,200.00      

9 ขนมจีน กโิลกรัม 1,500 แปง้หมกั ใหม่ 20 ก.ก./ถุง 21.00       31,500.00     

10 ขนมปงั (โฮลวีท) 18แผ่น/แถว 200 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถุง 34.00       6,800.00      

11 ขนมปงัแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 1,500 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถุง 32.00       48,000.00     

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 100 แปง้ไมม่ำก ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 40.00       4,000.00      

13 ข้ำวต้มน ้ำวุ้น ตัว 1,000 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถุง 1.00         1,000.00      

14 ข้ำวตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 100 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 0.5ก.ก./ถุง 130.00     13,000.00     

15 ข้ำวโพดแกะเมด็ กโิลกรัม 100 สด สะอำด ไมม่ขีนใยปน 5 ก.ก./ถุง 50.00       5,000.00      

16 ข้ำวเหนยีวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 500 ใหม ่แหง้ เมล็ดไมห่กั ตำมบรรจุ 38.00       19,000.00     

17 ข้ำวเหนยีวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 100 ใหม ่แหง้ เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง 45.00       4,500.00      

18 ข้ำวเหนยีวด้ำสุก กโิลกรัม 100 ใหม ่เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง 40.00       4,000.00      

19 ข้ำวเหนยีวมูล (ขำว) กโิลกรัม 100 ใหม ่เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง 120.00     12,000.00     

20 ขิงดอง กโิลกรัม 20 สีชมพู ออ่น ไมแ่ข็ง ใหม่ 5 กก./ถุง 50.00       1,000.00      

21 ครองแครง กโิลกรัม 1,500 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 40.00       60,000.00     

22 ฉ่ำยโปห้ัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 300 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถุง 40.00       12,000.00     

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 500 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง 32.00       16,000.00     

24 ซอสเย็นตำโฟ กโิลกรัม 60 ใหม ่สด สะอำด 2 ก.ก./ถุง 25.00       1,500.00      

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 1,500 เส้นไม่แข็ง มีกล่ินหอม ใช้สีธรรมชำติ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 45.00       67,500.00     

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 50 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 130.00     6,500.00      

27 ดอกกระเจีย๊บแหง้ กโิลกรัม 20 ไมข่ึ นรำ 2 ก.ก./ถุง 280.00     5,600.00      

28 ดอกเกก๊ฮวยแหง้ กโิลกรัม 20 ไมข่ึ นรำ - 325.00     6,500.00      

29 ดอกไม้จีน กโิลกรัม 10 แหง้ ใหม่ 1 กก./ถุง 190.00     1,900.00      

30 ตั งฉ่ำย กโิลกรัม 200 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง 55.00       11,000.00     

31 เต้ำเจี ยวขำว กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง 30.00       3,000.00      

32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 100 ตรำหยัน่วอยนุ (โมอ่มิสี) ถงัละ 18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ 45.00       4,500.00      

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 500 ใหม ่สะอำด 5 แผ่น/ถุง 9.50         4,750.00      

ขนาดของ

หน่วย
จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ
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34 เต้ำหูท้อด ชิ น 1,500 ใหม ่ไมเ่หมน็ 5 พวง/ถุง 1.00         1,500.00      

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 30 ตรำจีนแดง ผสมถัว่เหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ 88.00       2,640.00      

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 30 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ 160.00     4,800.00      

37 เต้ำหูห้ลอด หลอด 1,500 เต้ำหูข้ำวตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ 8.00         12,000.00     

38 เต้ำหูห้ลอด หลอด 500 เต้ำหูไ้ข่ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ 7.00         3,500.00      

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 350 ใหม ่สะอำด 5 แผ่น/ถุง 8.00         2,800.00      

40 ถัว่เขียว กโิลกรัม 500 ตรำไร่ทิพย์ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 55.00       27,500.00     

41 ถัว่ด้ำสุก กโิลกรัม 300 เมด็ใหญ่ ไมแ่ข็ง ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 45.00       13,500.00     

42 ถัว่แดงสุก กโิลกรัม 300 เมด็ใหญ่ ไมแ่ข็ง ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 50.00       15,000.00     

43 ถัว่ท้ำเต้ำส่วน กโิลกรัม 300 ต้มสุกแล้ว ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 44.00       13,200.00     

44 ถัว่ลิสงดิบ กโิลกรัม 400 เมด็ใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ 72.00       28,800.00     

45 ถัว่ลิสงดิบ กโิลกรัม 200 แก ่เมด็ใหญ่ มเีปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 70.00       14,000.00     

46 ถ่ำนหงุข้ำว (ไร้ควัน) ถุง 20 5 กโิลกรัม/ถุง 5 ก.ก./ถุง 115.00     2,300.00      

47 ทับทิมกรอบ กโิลกรัม 600 ใหญ่ ตัวใส ไม่ผสมสีมำก แห้ง ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 55.00       33,000.00     

48 นมสด (พำสเจอร์ไลท์) แกลลอน 100 2 ลิตร/แกลลอน ตรำโฟร์โมสต์หรือดัชมิลค์ 2 ลิตร 90.00       9,000.00      

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 1,000 สะอำด ไมแ่ข็ง ปีบ๊ 25.00       25,000.00     

50 น ้ำพริกเผำ (กระปอ๋ง) กระปอ๋ง 150 ตรำฉัว่ฮะเส็ง ขนำด 900 กรัม ใหม่ กระปอ๋ง 90.00       13,500.00     

51 น ้ำมันน ้ำพริกเผำ 750 ซล./ขวด 150 ตรำฉัว่ฮะเส็ง ใหม่ ขวด 73.00       10,950.00     

52 เนยแข็งสไลด์ (ชีส) หอ่ 40 ตรำออร์คิด ไมน่อ้ยกว่ำ 10 แผ่น หอ่ 140.00     5,600.00      

53 เนยสดกอ้นเล็ก (เค็ม) 10 กรัม/กอ้น 4,000 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ 4.80         19,200.00     

54 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 50 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ 140.00     7,000.00      

55 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 50 ใหม ่สด 1ก.ก./ถุง 42.00       2,100.00      

56 บวัลอย กโิลกรัม 1,000 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง 40.00       40,000.00     

57 แบะแซ กโิลกรัม 10 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 35.00       350.00         

58 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 2 ก.ก./ถุง 35.00       1,750.00      

59 ปนูแดง กโิลกรัม 10 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 25.00       250.00         

60 แปง้ข้ำวจ้ำว กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 35.00       1,750.00      

61 แปง้ข้ำวเหนยีว กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 35.00       1,750.00      

62 แปง้ทอดกรอบ ถุง 100 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถุง 35.00       3,500.00      

63 แปง้ท้ำว ( แปง้สำคูผสม ) กโิลกรัม 100 ตรำยำยมอ่ม ใหม่ ตำมบรรจุ 30.00       3,000.00      

64 แปง้หอยทอด กโิลกรัม 100 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 35.00       3,500.00      

65 แปะกว้ย กโิลกรัม 100 ต้มสุก เมด็ไมแ่ตก ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 120.00     12,000.00     

66 ผงฟู กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 85.00       850.00         
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67 ผงฮังเล ซอง 50 ใหม ่คุณภำพดี ตำมบรรจุ 15.00       750.00         

68 ผักกำดดอง กโิลกรัม 1,200 ไมผ่สมสี ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 กก./ถุง 23.00       27,600.00     

69 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 600 หวัใหญ่ สุกทั งหวั ใหม่ 10 ก.ก./ถุง 50.00       30,000.00     

70 แผ่นเกีย๊วอย่ำงดี กโิลกรัม 200 ตรำไก ่สด ใหม ่ หอ่ 50.00       10,000.00     

71 แผ่นปอเปยีะ กโิลกรัม 60 สด ใหม่ ตำมบรรจุ 70.00       4,200.00      

72 พริกขี หนแูหง้ กโิลกรัม 30 ใหม ่ไมติ่ดกำ้น 10 ก.ก./ถุง 120.00     3,600.00      

73 พริกปน่ ถุง 50 500 กรัม/ถุง ไมข่ึ นรำ ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ 110.00     5,500.00      

74 พริกแหง้ เมด็ใหญ่ กโิลกรัม 50 แดง ใหม ่ไมติ่ดกำ้น 10 ก.ก./ถุง 115.00     5,750.00      

75 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 20 ชนดิแผ่นกลม ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ 280.00     5,600.00      

76 ฟองเต้ำหู ้( ฮูก ี) กโิลกรัม 20 เปน็แท่ง สะอำด ใหม ่ 5 ก.ก./ถุง 280.00     5,600.00      

77 มะขำมเปยีก กโิลกรัม 500 แกะเมด็ ไมด้่ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 70.00       35,000.00     

78 มะตูมแหง้ กโิลกรัม 20 หัน่เปน็ชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 100.00     2,000.00      

79 มะนำวดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ บรรจุขวด ใหม่ - 4.00         800.00         

80 มะพร้ำวเผำ ลูก 150 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถุง 25.00       3,750.00      

81 มะพร้ำวออ่น ลูก 150 สด 10 ลูก/ถุง 25.00       3,750.00      

82 มะยมเชือ่ม กโิลกรัม 40 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถุง        70.00 2,800.00      

83 มนัเทศเชือ่ม กโิลกรัม 500 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 40.00       20,000.00     

84 มนัส้ำปะหลังเชือ่ม กโิลกรัม 50 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 38.00       1,900.00      

85 มำยองเนส กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ ตำมบรรจุ        68.00 2,040.00      

86 เม็ดบวั กโิลกรัม 30 ต้มสุก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 200.00     6,000.00      

87 เม็ดมะม่วงหมิพำนต์ กโิลกรัม 50 ทั งเมด็ ใหม ่เมด็ใหญ่ 5 ก.ก./ถุง 330.00     16,500.00     

88 ไมเ้สียบลูกชิ น แพ็ค 45 ไม่น้อยกวำ่ 300 อัน/แพ็ค ไม่ขึ นรำ ตำมบรรจุ 20.00       900.00         

89 เยือ่ไผ่ ขีด 30 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 75.00       2,250.00      

90 โยเกร์ิต กระปกุ 80 ตรำดัชมลิค์ ใหม่ ตำมบรรจุ 13.00       1,040.00      

91 รวมมิตร กโิลกรัม 600 ไม่ผสมสีมำก ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 10 ก.ก./ถุง 25.00       15,000.00     

92 ลอดช่องไทย กโิลกรัม 600 ตัวไม่เหลว ตัวเขียว ใหญ่ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถุง 25.00       15,000.00     

93 ลอดช่องสิงคโปร์ กโิลกรัม 600 ตัวไมเ่หลว ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 35.00       21,000.00     

94 ล้ำไยแหง้ กโิลกรัม 30 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 190.00     5,700.00      

95 ลูกกะวำน กโิลกรัม 20 ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ 220.00     4,400.00      

96 ลูกชิดเชือ่ม กโิลกรัม 600 ไมป่นน ้ำเชือ่มมำก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 50.00       30,000.00     

97 ลูกเดือย กโิลกรัม 40 ต้มสุก ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 60.00       2,400.00      

98 ลูกตำลเชือ่ม กโิลกรัม 100 ไมป่นน ้ำเชือ่มมำก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 70.00       7,000.00      

99 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 40 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ 120.00     4,800.00      
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100 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 150 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 35.00       5,250.00      

101 สับปะรดเชือ่ม กโิลกรัม 300 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 40.00       12,000.00     

102 สำคูเม็ดใหญ่สุก กโิลกรัม 300 ต้มสุก เมด็ใส ใหม่ 6 กก./ถุง 32.00       9,600.00      

103 สำรส้ม กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง 25.00       1,250.00      

104 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 20 แหง้ ใหม่ ตำมบรรจุ 200.00     4,000.00      

105 เส้นกว๋ยจับ๊ กโิลกรัม 150 แหง้ ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 28.00       4,200.00      

106 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 400 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ เป็นแผ่น ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถุง 21.00       8,400.00      

107 เส้นกว๋ยเต๋ียวจันทร์ กโิลกรัม 400 จันทบรีุ ใหม ่แหง้ ไมเ่หมน็หนื ตำมบรรจุ 28.00       11,200.00     

108 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 100 เส้นไมเ่ละ สีขำวหรือสีเขียว ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 48.00       4,800.00      

109 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 60 ตรำไก ่ใหม ่ไมผ่สมแปง้มำก 4 ก.ก./ถุง 42.00       2,520.00      

110 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 260 ตรำไก ่ใหม ่ไมผ่สมแปง้มำก 5 ก.ก./ถุง 42.00       10,920.00     

111 เส้นเล็ก กโิลกรัม 160 ใหม ่หัน่ส้ำเร็จ ไมเ่หมน็หนื 5 ก.ก./ถุง 28.00       4,480.00      

112 หนอ่ไมจ้ีนแช่ กโิลกรัม 20 ไมเ่หมน็ ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ 125.00     2,500.00      

113 หนอ่ไมด้อง กโิลกรัม 250 ไมฟ่อกสี ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง 25.00       6,250.00      

114 หนอ่ไมป้ิบ๊ (หนอ่ใหญ่) กโิลกรัม 150 หนอ่เท่ำกนั ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง 35.00       5,250.00      

115 หนอ่ไมป้ิบ๊ฝอย กโิลกรัม 200 ไมฟ่อกสี ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง 35.00       7,000.00      

116 หนอ่ไมร้วกปิบ๊ กโิลกรัม 100 หนอ่เล็ก ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ 44.00       4,400.00      

117 หมูหยอง กโิลกรัม 20 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 3 ก.ก./ถุง 270.00     5,400.00      

118 หวัฉ่ำยโป ้(หวำน) กโิลกรัม 150 หวำน กรอบ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง 40.00       6,000.00      

119 เหด็หอม-แหง้ กโิลกรัม 50 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 300.00     15,000.00     

120 เหด็หหูนขูำว-แหง้ กโิลกรัม 25 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 170.00     4,250.00      

121 แหว้เชือ่ม กโิลกรัม 120 ปอกแล้วในน ้ำเชือ่ม ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 70.00       8,400.00      

122 แหว้ต้มสุก กโิลกรัม 150 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 60.00       9,000.00      

123 อำหำรกระปอ๋ง กระปอ๋ง 300 มเีคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ 40.00       12,000.00     

124 มนัฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 80 มนัฝร่ังแช่แข็ง 1 ก.ก./ถุง 115.00     9,200.00      

125 ผงขมิ น กโิลกรัม 30 ใหม ่หอม 1 ก.ก./ถุง 240.00     7,200.00      

126 ไกห่ยอง กโิลกรัม 40 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 1ก.ก./ถุง 250.00     10,000.00     

127 ดิจอง มสัตำด ขวด 20 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด 165.00     3,300.00      

128 แคนเบอร์ร่ีซอส กระปอ๋ง 20 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระปอ๋ง 120.00     2,400.00      

129 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1ก.ก./ถุง 106.00     3,180.00      

130 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 40 ตรำเพรส ขนำด 330 มลิลิลิตร ขวด 129.00     5,160.00      

131 น ้ำสลัด บลัซำมิค ขวด 40 ตรำเพรส ขนำด 330 มลิลิลิตร ขวด 125.00     5,000.00      

132 พำมำซำน ชีส แท่ง 15 ตรำอมิพีเรียล ขนำด 1.3 กโิลกรัม แท่ง 165.00     2,475.00      
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133 ดอกอญัชันแหง้ กโิลกรัม 15 แหง้ ใหม่ กโิลกรัม 325.00     4,875.00      

134 บกุกอ้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 15 ยีห่อ้คอนยัคก ุ220 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ 40.00       600.00         

135 บกุเส้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 15 ยีห่อ้คอนยัคก ุ200 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ 40.00       600.00         

136 เส้นแกว้ แพ็ค 20 ยีห่อ้คำซิโอ 300 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ 45.00       900.00         

137 เมล็ดถัว่ลันเตำ กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO บรรจุถุงละ 1 กโิลกรัม ตำมบรรจุ 60.00       1,800.00      

138 รำกบวัหัน่ กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO 35 - 40 ชิ น/กโิลกรัม ตำมบรรจุ 80.00       2,400.00      

139 ถัว่ขำวในซอสมะเขือเทศ กระปอ๋ง 30 ยีห่อ้อะยัม บรรจุ 425 กรัม กระปอ๋ง 40.00       1,200.00      

140 มอสซำเรล่ำผสมเชดด้ำชีส กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO ชนดิเส้น ตำมบรรจุ 290.00     8,700.00      

141 งำด้ำ ถุง 20 ตรำไร่ทิพย์ ใหม ่บรรจุ 100 กรัม ตำมบรรจุ 22.00       440.00         

142 ฟักทองเชือ่ม กโิลกรัม 350 เปน็เส้น ติดเปลือก ไมป่นน ้ำเชือ่ม 1 ก.ก./ถุง 50.00       17,500.00     

143 วุน้ขำวก้อน กโิลกรัม 300 เปน็กอ้น ไมห่ัน่ สด ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง 30.00       9,000.00      

144 ซอสพิซซ่ำ กโิลกรัม 40 ตรำคนอร์ 1ก.ก./แพ็ค 85.00       3,400.00      

145 ฉ่ำยโป้หัน่ลูกเต๋ำ (หวำน) กโิลกรัม 300 หัน่เปน็ลูกเต๋ำ หวำน กรอบ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง 45.00       13,500.00     

146 แป้งขนมครก กโิลกรัม 40 ตรำเอรำวัณ/เหรียญทองคู่ 1 ก.ก./ถุง 48.00       1,920.00      

1,545,690.00  



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 100 ตราไมก้า ใหม่ 70.00       7,000.00        

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 30 ตราแอโร่ ใหม่ 145.00     4,350.00        
3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6" 100.00     3,000.00        
4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 11" 70.00       2,100.00        
5 กล่องกระดาษ ขนาด 5" x 5" x 3" 2,000 เป็นกล่องส าเร็จรูป 2.00         4,000.00        
6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 20 ใหม่ 16.00       320.00           

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 300 ตราเนสกาแฟ ใหม่ 215.00     64,500.00       
8 กาแฟกระป๋อง ตามบรรจุ 600 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่ 15.00       9,000.00        

9 กาแฟชนิดซอง 3 IN 1 ตามบรรจุ 200 ตราเนสกาแฟหรือเบอร์ด้ี ใหม่ 108.00     21,600.00       
10 เกล็ดขนมปัง 200 กรัม/ถุง 200 ตราฟาร์มเฮ้าส์ ใหม่ 30.00       6,000.00        
11 เกลือป่น 1 กิโลกรัม 1,400 ตราปรุงทิพย ์ใหม่ 12.00       16,800.00       
12 เก๋ากี้ กิโลกรัม 200 ไม่ขึน้รา ใหม่ สะอาด 242.00     48,400.00       
13 ข้าวเกรียบกุง้-ดิบ 500 กรัม/ถุง 500 ตรามโนราห์ ใหม่ 90.00       45,000.00       
14 ครีมเทียม 500 กรัม/ถุง 20 ตราแอโร่ ใหม่ 66.00       1,320.00        

15 ครีมเทียม 3 กรัม/ซอง 20,000 ตราคอฟฟีเ่มต ใหม่ 0.75         15,000.00       

16 คอนเฟลค (เกล็ดข้าวโพด) 20 กรัม/กล่อง 100 ตราเนสท์เล่ รวมรสช็อกโกแลต 15.00       1,500.00        
17 เคปเปอร์ กระป๋อง 10 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 70.00       700.00           
18 งาขาว 500 กรัม/ถุง 100 ตราข้าวทอง ใหม่ 85.00       8,500.00        
19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 240 ตรา UFC ใหม่ 72.00       17,280.00       

20 จันทร์แปดซีก กิโลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึน้รา 170.00     3,400.00        
21 ช้อนกาแฟ 500 คัน/ถุง 10 ท าจากพลาสติกชัน้ดี 70.00       700.00           
22 ชาจีน 100 กรัม/กล่อง 30 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่ 32.00       960.00           

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 300 ตราลิปตัน ใหม่ 210.00     63,000.00       
24 ชีสป่น 125 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคราฟท์ ใหม่ 132.00     2,640.00        

25 เชอร่ีเขียว 227 กรัม/ขวด 20 ใหม่ สะอาด 130.00     2,600.00        
26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 20 ใหม่ สะอาด 133.00     2,660.00        
27 ซวงเจียว กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด 220.00     4,400.00        

28 ซอสไก่งวง ขวด 10 ตรากระต่าย ใหม่ 61.00       610.00           
29 ซอสจิก๊โฉ่ว ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 24 ใหม่ 46.00       1,104.00        

30 ซอสน้ าจิม้ไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC
240 ตราแมป่ระนอมหรือพนั

ทา้ยนรสิงห์
57.00       13,680.00       

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC
240

ตราแม็กกี ้ใหม่ 35.00       8,400.00        

32 ซอสปรุงรส (ซอสถัว่เหลือง) 3 ลิตร/แกลลอน 140 ตราภูเขาทอง ฝาเขียว ใหม่ 132.00     18,480.00       
33 ซอสปรุงรส (ซอสถัว่เหลือง) 100 CC/ขวด 240 ตราภูเขาทอง ใหม่ 26.00       6,240.00        
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34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 120
      ตราไฮคิวหรือศรีราชา

พานชิ
193.00     23,160.00       

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด
240

ตราศรีราชาพานิช ใหม่ 21.00       5,040.00        

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 240 ตราศรีราชาพานิช ใหม่ 35.00       8,400.00        
37 ซอสมะเขือเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 200 ตราโรซ่า ใหม่ 197.00     39,400.00       
38 ซอสมะเขือเทศ 300 กรัม/ขวด 240 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่ 22.00       5,280.00        

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด 105.00     1,050.00        
40 ซีอิว๋ขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 240 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่ 36.00       8,640.00        
41 ซีอิว๊ขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 150 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่ 78.00       11,700.00       
42 ซีอิว๋ขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 240 ตราง่วนเชียง ใหม่ 36.00       8,640.00        

43 ซีอิว๋ญีปุ่น่ 1 ลิตร/ขวด 20 ตราคิกโคแมน ใหม่ 160.00     3,200.00        
44 ซีอิว๊ด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 120 ตราง่วนเชียง ใหม่ 29.00       3,480.00        
45 ซีอิว๊หวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 120 ตราง่วนเชียง ใหม่ 53.00       6,360.00        
46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่ 143.00     1,430.00        

47 ซุปก้อนรสไก่ 1,000 กรัม/ถุง 400 ตราคนอร์ ใหม่ 160.00     64,000.00       
48 ซุปข้าวโพด 565 กรัม/กระป๋อง 60 ตรา UFC ใหม่ 65.00       3,900.00        

49 โซดาคาบอเนส กิโลกรัม 20 ใหม่ 65.00       1,300.00        
50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถุง 100 ใหม่ 51.00       5,100.00        
51 เดมิการ์ส กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่ 122.00     1,220.00        

52 ตะเกียบไม้ 50 คู่/แพ็ค 100 ตราแอโร่ ใหม่ 49.00       4,900.00        

53 เต้าเจีย้วด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 240 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่ 37.00       8,880.00        
54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด 142.00     1,420.00        

55 ถัว่ลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่ 35.00       4,200.00        

56 ทาราก้อน 14 กรัม/ขวด 10 ใหม่ 103.00     1,030.00        

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง
500 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต
12.00       6,000.00        

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง
500 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต
11.00       5,500.00        

59 นมข้น 388 กรัม/กระป๋อง 60 ตราคาร์เนชัน่ ใหม่ 24.00       1,440.00        
60 นมถัว่เหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 500 ตราไวตามิล้ค์ ใหม่ 10.00       5,000.00        

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 500 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมลิล์ ใหม่ 10.00       5,000.00        
62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 4,800 ตราคาร์เนชัน่ ใหม่ 22.00       105,600.00     
63 น้ าขิงผง 16 ซอง/กล่อง 400 ตรามอนเดีย ใหม่ 80.00       32,000.00       
64 น้ าแครอท 1000 CC/กล่อง 10 ตราทิปโก้ ใหม่ 61.00       610.00           
65 น้ าไซรัพ 380 กรัม/ขวด 10 ตรา IMPERIAL ใหม่ 35.00       350.00           
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66 น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 ซีซี 400 ตราแอโร่ ใหม่ 2.00         800.00           
67 น้ าตาลกรวด กิโลกรัม 240 ใหม่ สะอาด 40.00       9,600.00        

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 50,000 ตราแอโร่ ใหม่ 0.60         30,000.00       
69 น้ าตาลแดง กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด 38.00       760.00           
70 น้ าตาลทรายขาวอยา่งดี กิโลกรัม 10,000 ตรามิตรผล ใหม่ 23.00       230,000.00     

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC 300 ตราหอยนางรม ใหม่ 170.00     51,000.00       

72 น้ าปลาซอง 6 กรัม/ซอง 6,000 ตราหอยนางรม ใหม่ 0.90         5,400.00        

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 500 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่
10.00       5,000.00        

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 500 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่
16.00       8,000.00        

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่ 70.00       1,400.00        

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่ 66.00       1,320.00        
77 น้ ามะเขือเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา BROOK ใหม่ 47.00       940.00           
78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 40 ตรามังกร ใหม่ 570.00     22,800.00       

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 150 ตรามรกต ใหม่ 519.00     77,850.00       

80 น้ ามันพืช (ถัว่เหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 1000 ตราองุ่น ใหม่ 760.00     760,000.00     

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 10 EXTRA VIRGIN ยีห่อ้ 

BERTOLLI
195.00     1,950.00        

82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 395.00     11,850.00       

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 150 ตราช้อนทอง ใหม่ 170.00     25,500.00       
84 น้ าส้ม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่ 74.00       1,480.00        

85 น้ าส้มกล่ัน 946 มล./ขวด 10 ตราไฮนซ์ ใหม่ 150.00     1,500.00        

86 น้ าส้มซอง 50 ซอง/ถุง 20 ใหม่ คุณภาพดี 33.00       660.00           

87 น้ าส้มสควอช 750 มล./ขวด 100 ตราควนี ใหม่ 60.00       6,000.00        
88 น้ าส้มสายชูกล่ัน 5 ลิตร/แกลลอน 120 ตราภูเขาทอง ใหม่ 74.00       8,880.00        
89 น้ าสับปะรด 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา BROOK ใหม่ 40.00       1,600.00        

90 น้ าหวาน 750 มล./ขวด 240 ตราเฮลบลูบอย ใหม่ 43.00       10,320.00       
91 น้ าองุ่นขาว 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่ 68.00       1,360.00        
92 น้ าองุ่นแดง 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่ 68.00       1,360.00        
93 น้ าแอปเปิล้ 1,000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่ 68.00       1,360.00        

94 เนยมาการีน 2 ก.ก./ถัง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 220.00     4,400.00        
95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 240 ตราแม่ประนอม ใหม่ 40.00       9,600.00        

96 ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 240 ตราอะยมั ใหม่ 37.00       8,880.00        
97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 240 ตราพรานทะเล ใหม่ 38.00       9,120.00        
98 แป้งข้าวโพด 700 กรัม/กล่อง 50 ตราไมซีน่า ใหม่ 57.00       2,850.00        
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99 แป้งบัวแดง กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 40.00       2,000.00        
100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 45.00       2,250.00        

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถุง 360 ตราปลามังกร ใหม่ 30.00       10,800.00       
102 แป้งสาลี กิโลกรัม 240 ตราวา่ว ใหม่ 32.00       7,680.00        
103 แป้งอเนกประสงค์ กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 44.00       2,200.00        
104 โป้ยกัก๊ผง กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด 180.00     3,600.00        

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 40 ใหม่ สะอาด 70.00       2,800.00        
106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 120 ตราเป็ดคู่ ใหม่ 78.00       9,360.00        
107 ผงวุน้ ซอง 20 ใหม่ สะอาด 25.00       500.00           

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 120 ตรานกพิราบ ใหม่ 20.00       2,400.00        
109 ผักรวมซีเจ๊กฉ่าย 145 กรัม/กระป๋อง 150 ตรานกพิราบ ใหม่ 20.00       3,000.00        

110 พริกไทยป่น 500 กรัม/ถุง 240 ตรามือ ใหม่ 240.00     57,600.00       

111 พริกไทยเม็ดขาว 500 กรัม/ถุง 240 ตรามือ ใหม่ 245.00     58,800.00       
112 พริกไทยเม็ดด า กิโลกรัม 10 ตรามือ ใหม่ 190.00     1,900.00        

113 พริกป่น-น้ าตาลซอง 50 ซอง/ถุง 100 ตราไร่ทิพย ์ใหม่ 42.00       4,200.00        
114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด 155.00     1,550.00        

115 มักกะโรนี (ชนิดข้องอ) 450 กรัม/ถุง 360 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 80.00       28,800.00       
116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 10 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่ 55.00       550.00           
117 เม็ดผักชี กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึน้รา 90.00       900.00           
118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 20 ใหม่ ไม่ขึน้รา 65.00       1,300.00        

119 ไม้จิม้ฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่ 135.00     13,500.00       
120 ไมโล 800 กรัม/ถุง 1,000 ตราไมโล ใหม่ 140.00     140,000.00     

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิน้/ถุง 10 ไม่ขึน้รา 40.00       400.00           
122 เยลลีผง 100 กรัม/กล่อง 10 ใหม่ สะอาด 45.00       450.00           
123 แยมผิวส้ม 2 ก.ก./กระป๋อง 300 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 152.00     45,600.00       

124 แยมสตรอเบอร่ี 2 ก.ก./กระป๋อง 300 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 156.00     46,800.00       
125 โรสแมร่ี 9 กรัม/ขวด 10 ใหม่ 70.00       700.00           
126 ล าใยกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 40 ตรา UFC ใหม่ 75.00       3,000.00        

127 ล้ินจีก่ระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่ 75.00       1,500.00        
128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 40 ตรา BROOK ใหม่ 57.00       2,280.00        

129 ลูกยีห่ร่า กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึน้รา 110.00     1,100.00        

130 วุน้เส้น 500 กรัม/ถุง 160 ตราต้นถัว่ ถุงสีเขียว ใหม่ 71.00       11,360.00       
131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 240 ยีห่้อ MONT CLAIR 189.00     45,360.00       
132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยีห่้อ MONT CLAIR 189.00     1,890.00        
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133 สปาเก๊ตต้ี 1000 กรัม/กล่อง, ถุง 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่ 85.00       1,700.00        
134 สาคูเม็ดเล็ก 480 กรัม/ถุง 40 ตราปลามังกร ใหม่ 22.00       880.00           

135 สาคูเม็ดใหญ่ 980 กรัม/ถุง 20 ตราปลามังกร ใหม่ 24.00       480.00           
136 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) ซอง 20 มี อย. รับรอง ใหม่ 3.00         60.00            
137 สีผสมอาหาร (ชนิดผง) อยา่งน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 10 มี อย. รับรอง ใหม่ 211.00     2,110.00        
138 เส้นหมีข่าว  2,700 กรัม/ถุง 300 ตราไวไว ใหม่ 144.00     43,200.00       

139 หนังยาง บรรจุถุงละ 0.5 กิโลกรัม 40 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุย่ 97.00       3,880.00        
140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่ 73.00       1,460.00        
141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 20 ตรารวงข้าว 87.00       1,740.00        

142 เหล้าจีน 600 มิลลิกรัม/ขวด 100 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว 254.00     25,400.00       
143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่ 36.00       3,600.00        

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กิโลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึน้รา 92.00       1,840.00        

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 400 ตราคนอร์ ใหม่ 198.00     79,200.00       
146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากับปีบ๊น้ ามันพืช 500 ใหม่ 1,000.00   500,000.00     

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 10 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่ 80.00       800.00           
148 ฮ่วยซัว กิโลกรัม 10 ใหม่ 180.00     1,800.00        

3,286,294.00   



1 กระเจีย๊บสด กโิลกรัม 45 สด ออ่น 5 กก./ถุง 20.00        900.00           

2 กระชายฝอย กโิลกรัม 45 สะอาด สด เส้นเล็กยาว 1 กก./ถุง 50.00        2,250.00        

3 กระชายสด - หวั กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถุง 45.00        4,050.00        

4 กระเทียมกลีบแหง้ กโิลกรัม 2,500 กระเทยีมไทย เมด็แหง้ ไมฝ่่อ ไมข่ึน้รา 5 กก./ถุง 70.00        175,000.00     

5 กะหล ่าปลี กโิลกรัม 3,000 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถุง 20.00        60,000.00      

6 กะหล ่าปลีสีมว่ง กโิลกรัม 30 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถุง 45.00        1,350.00        

7 ขมิน้ขาว กโิลกรัม 70 ปอกเปลือก สด ไม่เป็นน้่า 1 กก./ถุง 60.00        4,200.00        

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 30 สด 5 กก./ถุง 30.00        900.00           

9 ข้าวโพดดิบ กโิลกรัม 30 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถุง 25.00        750.00           

10 ข้าวโพดออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ไม่มีเปลือก ยาวประมาณ 4 นิว้ 5 กก./ถุง 20.00        40,000.00      

11 ข่าออ่น กโิลกรัม 120 สด 5 กก./ถุง 40.00        4,800.00        

12 ขงิแก ่- หัว กโิลกรัม 70 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถุง 50.00        3,500.00        

13 ขิงซอย กโิลกรัม 90 ไม่ฟอกสี 5 กก./ถุง 45.00        4,050.00        

14 ขงิออ่น - หัว กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถุง 40.00        3,600.00        

15 แขนงกะหล ่า กโิลกรัม 240 ไม่แก ่เป็นหัว สด 5 กก./ถุง 45.00        10,800.00      

16 คะนา้ต้นใหญ่ กโิลกรัม 3,500 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถุง 30.00        105,000.00     

17 ชะอม กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถุง 50.00        3,000.00        

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 3,500 สด หัวใหญ่ ไม่ติดใบ 5 กก./ถุง 45.00        157,500.00     

19 ดอกกุย้ฉ่าย กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถุง 60.00        6,000.00        

20 ดอกแค กโิลกรัม 100 สด 5 กก./ถุง 35.00        3,500.00        

21 ดอกหอม กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 ก.ก./ถุง 45.00        4,500.00        

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 30 สด 3 กก./ถุง 50.00        1,500.00        

23 ต้นหอม กโิลกรัม 600 สด ไม่มีดินติด หัวไม่โต 2 กก./ถุง 50.00        30,000.00      

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 150 สด 2 กก./ถุง 15.00        2,250.00        

25 ต่าลึง กโิลกรัม 150 สด เด็ดกา้น 5 กก./ถุง 50.00        7,500.00        

26 แตงกวา กโิลกรัม 3,000 สด กรอบ 5 กก./ถุง 20.00        60,000.00      

27 แตงไทยออ่น กโิลกรัม 30 สด ไม่เหลือง 10 ลูก/ก.ก. 1 กก./ถุง 5.00         150.00           

28 แตงโมออ่น กโิลกรัม 1,000 สด ขนาดกลาง เท่าๆกัน 6 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถุง 10.00        10,000.00      

29 แตงร้าน กโิลกรัม 2,400 สด ขนาดกลาง เท่าๆกนั ไม่แก่ 5 กก./ถุง 15.00        36,000.00      

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไม่ลีบสด 5 กก./ถุง 35.00        1,050.00        

31 ถั วงอก กโิลกรัม 600 ไม่ฟอกสี ขาว สะอาด สด 5 กก./ถุง 22.00        13,200.00      

32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 3,000 ฝักไม่ลีบ สด 5 กก./ถุง 40.00        120,000.00     

33 ถั วพู กโิลกรัม 60 สด ไม่แก่ 5 กก./ถุง 65.00        3,900.00        

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 120 ออ่น ฝักไม่ใหญ่เกนิไป 5 กก./ถุง 80.00        9,600.00        
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35 น้่าเต้า กโิลกรัม 120 สด เขยีว 6 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถุง 20.00        2,400.00        

36 บร็อกโคลี กโิลกรัม 3,600 สด แต่งแล้ว หัวใหญ่ พันธุ์นอก 5 กก./ถุง 60.00        216,000.00     

37 บวบเหลี ยม กโิลกรัม 500 สด ออ่น ขนาดเท่าๆ กนั 5 กก./ถุง 20.00        10,000.00      

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 150 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถุง 20.00        3,000.00        

39 ใบกุย้ฉ่าย กโิลกรัม 200 สด ไม่แก่ 5 กก./ถุง 40.00        8,000.00        

40 ใบกุย้ฉ่ายขาว กโิลกรัม 20 สด สะอาด ไม่เละ 1 กก./ถุง 60.00        1,200.00        

41 ใบขีเ้หล็ก กโิลกรัม 300 ใหม่ ต้มสุกแล้ว มีดอก ไม่มีกา้น 5 กก./ถุง 35.00        10,500.00      

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 20 สด 5 กก./ถุง 20.00        400.00           

43 ใบตองสด กโิลกรัม 150 สด ใบยาว ไม่แตก 5 กก./ถุง 25.00        3,750.00        

44 ใบเตย กโิลกรัม 70 สด ใบยาว สะอาด 5 กก./ถุง 20.00        1,400.00        

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไม่ร่วง 1 กก./ถุง 25.00        2,500.00        

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถุง 30.00        1,500.00        

47 ใบยอ กโิลกรัม 50 สด ใบออ่น 5 กก./ถุง 20.00        1,000.00        

48 ใบย่านาง กโิลกรัม 50 สด ใบแก่ 5 กก./ถุง 20.00        1,000.00        

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถุง 60.00        3,000.00        

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 150 สด 5 กก./ถุง 20.00        3,000.00        

51 ผักกวางตุ้ง กโิลกรัม 1,000 สด ไม่แก่ 5 กก./ถุง 20.00        20,000.00      

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 1,000 สด 5 กก./ถุง 32.00        32,000.00      

53 ผักกะเฉด กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 ก.ก./ถุง 22.00        2,200.00        

54 ผักกาดแกว้ กโิลกรัม 100 สดแน่น 5 กก./ถุง 60.00        6,000.00        

55 ผักกาดขาว กโิลกรัม 1,800 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถุง 25.00        45,000.00      

56 ผักกาดหอม - สลัด กโิลกรัม 200 เขยีว สด ตัดแต่งแล้ว 2 กก./ถุง 33.00        6,600.00        

57 ผักขม กโิลกรัม 600 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถุง 20.00        12,000.00      

58 ผักค้ึนฉ่าย กโิลกรัม 300 สด สะอาด 2 กก./ถุง 50.00        15,000.00      

59 ผักชีไทย กโิลกรัม 200 สด สะอาด 1 กก./ถุง 50.00        10,000.00      

60 ผักชีฝรั ง กโิลกรัม 150 สด สะอาด 1 กก./ถุง 40.00        6,000.00        

61 ผักบุง้จีน กโิลกรัม 2,000  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถุง 30.00        60,000.00      

62 ผักบุง้ไทย กโิลกรัม 500  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถุง 25.00        12,500.00      

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 20 สด ยอดออ่น 5 กก./ถุง 30.00        600.00           

64 ผักไผ่ กโิลกรัม 10 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถุง 20.00        200.00           

65 ผักพาสเล่ย์ (ฝรั ง) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 กก./ถุง 70.00        700.00           

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 1 กก./ถุง 30.00        600.00           

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง 40.00        800.00           

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 300 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไมม่ดิีนติด 10 กก./ถุง 35.00        10,500.00      
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69 พริกขีห้นู กโิลกรัม 100 แดง สด ไม่ติดกา้น 3 กก./ถุง 60.00        6,000.00        

70 พริกขีห้นสูวน กโิลกรัม 20 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถุง 75.00        1,500.00        

71 พริกชีฟ้้าเขียว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถุง 45.00        900.00           

72 พริกชีฟ้้าแดง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถุง 55.00        5,500.00        

73 พริกชีฟ้้าเหลือง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถุง 75.00        7,500.00        

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถุง 45.00        2,250.00        

75 พริกหยวก กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถุง 45.00        2,250.00        

76 พริกหยวกฝรั งเขียว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถุง 85.00        1,700.00        

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง 85.00        1,700.00        

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง 85.00        1,700.00        

79 ฟักเขียว กโิลกรัม 1,000 3 - 4 กโิลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถุง 15.00        15,000.00      

80 ฟักทอง กโิลกรัม 1,000 4 - 4 กโิลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถุง 20.00        20,000.00      

81 มะขามฝักเล็ก กโิลกรัม 50 สด สะอาด 5 กก./ถุง 45.00        2,250.00        

82 มะเขือเทศสีดา กโิลกรัม 200 สีแดง ไม่ช้่า สด 3 กก./ถุง 35.00        7,000.00        

83 มะเขือเทศใหญ่ กโิลกรัม 200 สีแดง ไม่ช้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถุง 35.00        7,000.00        

84 มะเขือเปราะ กโิลกรัม 500 สด ไม่แก่ 10 กก./ถุง 25.00        12,500.00      

85 มะเขือพวง กโิลกรัม 50 สด ไม่ติดกา้น 5 กก./ถุง 55.00        2,750.00        

86 มะเขือยาว กโิลกรัม 500 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถุง 25.00        12,500.00      

87 มะนาวแปน้ กโิลกรัม 600 สด 25 ลูก/กโิลกรัม 5 กก./ถุง 60.00        36,000.00      

88 มะม่วงดิบ กโิลกรัม 50 สด มีรสเปร้ียว 5 กก./ถุง 30.00        1,500.00        

89 มะระจีน กโิลกรัม 300 ลูกใหญ่ สด ไม่แก่ 5 กก./ถุง 25.00        7,500.00        

90 มะระไทย กโิลกรัม 50 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถุง 25.00        1,250.00        

91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 200 ลูกยาว สด 10 กก./ถุง 12.00        2,400.00        

92 มนัไข่ดิบ กโิลกรัม 120 หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 1 กก./ถุง 20.00        2,400.00        

93 มนัเทศดิบ กโิลกรัม 500 สด หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 10 กก./ถุง 20.00        10,000.00      

94 มนัฝรั งดิบ กโิลกรัม 100 สด ขนาดเท่าๆ กนั ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง 30.00        3,000.00        

95 เมด็พริกไทยออ่น กโิลกรัม 50 สด ไม่ด่า 1กก./ถุง 200.00      10,000.00      

96 ยอดกะถิน กโิลกรัม 20 สด ใบไม่ร่วง 5 กก./ถุง 40.00        800.00           

97 ยอดคะนา้ กโิลกรัม 500 สด ออ่น 5 กก./ถุง 30.00        15,000.00      

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถุง 40.00        4,000.00        

99 ลูกมะกรูด ลูก 50 สด ไม่เหลือง 8 ลูก/ก.ก. 5 กก./ถุง 2.00         100.00           

100 สายบัว กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถุง 20.00        2,000.00        

101 หนอ่ไม้น้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 100 สด ไม่แก ่ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถุง 65.00        6,500.00        

102 หนอ่ไม้สด กโิลกรัม 100 สไลด์เป็นแผ่น สด 5 กก./ถุง 38.00        3,800.00        
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103 หอมแดง กโิลกรัม 500 สด หอมไทย ขนาดกลาง 5 กก./ถุง 40.00        20,000.00      

104 หอมหวัใหญ่ กโิลกรัม 1,000 สด ขนาดเท่าๆ กนั 5 หัว/ก.ก. 5 กก./ถุง 20.00        20,000.00      

105 หวัแครอท กโิลกรัม 1,200 สด ไม่มีกา้น พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถุง 25.00        30,000.00      

106 หวัปลี กโิลกรัม 100 สด หัวใหญ่ 5 กก./ถุง 12.00        1,200.00        

107 หัวผักกาดขาว (ฉ่ายเท้า) กโิลกรัม 3,000 สด ไม่มีกา้น ไม่มีดินติด 5 กก./ถุง 20.00        60,000.00      

108 เหด็นางฟ้า กโิลกรัม 100 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถุง 40.00        4,000.00        

109 เหด็ฟาง กโิลกรัม 100 ดอกตูม ดอกใหญ่ อ่อน สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง 90.00        9,000.00        

110 เหด็หหูน ู- สด กโิลกรัม 80 สด สะอาด 2 กก./ถุง 60.00        4,800.00        

111 คะนา้ฮ่องกง กโิลกรัม 5 สด ใหม่ 1 กก./ถุง 75.00        375.00           

112 ผักกาดคอส กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 65.00        325.00           

113 ผักกาดหอมบัตเตอร์เฮด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 80.00        400.00           

114 ผักเรดโอค๊ กรีนโอค๊ กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 80.00        400.00           

115 มะเขือเทศเชอรี กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 48.00        240.00           

116 เหด็เข็มทอง กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 75.00        375.00           

117 เหด็ออริจิ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 80.00        800.00           

118 ใบบวับก กโิลกรัม 5 สด ไม่ติดราก 1 กก./ถุง 15.00        75.00            

119 ดอกอญัชันสด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 100.00      500.00           

120 มะเขือไข่เต่าขาว/ม่วง กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 20.00        200.00           

121 มะเขือม่วงใหญ่ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง 30.00        300.00           

122 พริกกะเหรี ยง กโิลกรัม 50 สด ใหม่สะอาด ไม่เน่าไม่ติดกา้น 1 กก./ถุง 50.00        2,500.00        

123 ผักชีลาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไม่เน่า ไม่แฉะ 1 กก./ถุง 40.00        400.00           

124 มะเขือเสวย กโิลกรัม 100 ใหม่ สด สะอาด ไม่แก่ 1 กก./ถุง 30.00        3,000.00        

125 กล้วยไข่ หวี 100 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ 28.00        2,800.00        

126 กล้วยน้่าว้า หวี 1,000 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ 28.00        28,000.00      

127 กล้วยหอม หวี 30 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ 45.00        1,350.00        

128 แกว้มังกร กโิลกรัม 1,500 สด หวาน 2 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถุง 30.00        45,000.00      

129 ขนนุสุก กโิลกรัม 200 แกะเปลือก แกะเม็ด สด สะอาด 1 กก./ถุง 70.00        14,000.00      

130 แคนตาลูป กโิลกรัม 3,000 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง 33.00        99,000.00      

131 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 2,000 สด ไม่ด่า 10 กก./ถุง 35.00        70,000.00      

132 ชมพู่เขียว กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง 40.00        12,000.00      

133 ชมพู่แดง กโิลกรัม 600 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง 55.00        33,000.00      

134 แตงไทยสุก กโิลกรัม 100 สด หวาน 10 กก./ถุง 22.00        2,200.00        

135 แตงโมจินตหรา กโิลกรัม 3,000 5 กโิลกรัม/ลูก สด ตามบรรจุ 18.00        54,000.00      

136 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 100 พันธุ์ชะนี แกะเปลือก 10 กก./ถุง 150.00      15,000.00      



ประเภทที่ 4 ประเภทผักและผลไม้ จ ำนวน 164 รำยกำร

หมำยเหตุ
ล ำดับ

ที่
รำยกำร

ขนำด

ของหน่วย

จ ำนวน

โดยประมำณ
คุณภำพ/ยีห่้อ กำรบรรจุ

 รำคำ/หน่วย 

(รวมภำษี)
 จ ำนวนเงนิ (บำท)

137 ฝรั ง กโิลกรัม 4,000 พันธุ์สาลี  ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง 28.00        112,000.00     

138 พุทรา กโิลกรัม 500 พันธุ์แอปเปิล้ ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง 28.00        14,000.00      

139 มะม่วงเขียวเสวยดิบ กโิลกรัม 2,000 สด มัน ลูกใหญ่ 10 กก./ถุง 35.00        70,000.00      

140 มะม่วงน้่าดอกไมสุ้ก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง 45.00        4,500.00        

141 มะม่วงฟ้าลั นดิบ กโิลกรัม 500 สด หวาน มัน 10 กก./ถุง 30.00        15,000.00      

142 มะม่วงอกร่องสุก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง 35.00        3,500.00        

143 มะละกอสุก กโิลกรัม 3,000 พันธุ์แขกด่าหรือฮอลแลนด์ 10 กก./ถุง 25.00        75,000.00      

144 มงัคุด กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 25.00        12,500.00      

145 มนัแกว กโิลกรัม 100 สด กรอบ ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง 10.50        1,050.00        

146 ลองกอง กโิลกรัม 1,000 สด หวาน ลูกใหญ่ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 45.00        45,000.00      

147 ละมดุ กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง 20.00        2,000.00        

148 ล่าไย กโิลกรัม 1,000 สด หวาน กรอบ เนือ้หนา 10 กก./ถุง 45.00        45,000.00      

149 ล้ินจี กโิลกรัม 100 สด หวาน สีแดง ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 45.00        4,500.00        

150 สตรอเบอรี กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ สีแดง 10 กก./ถุง 65.00        6,500.00        

151 ส้มเขียวหวาน กโิลกรัม 4,000 สด หวาน เบอร์ 0 ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 65.00        260,000.00     

152 ส้มเช้ง กโิลกรัม 500 สด หวาน ลูกใหญ่ ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง 35.00        17,500.00      

153 ส้มโอ ลูก 100 พันธุ์ทองดี สด ตามบรรจุ 40.00        4,000.00        

154 สับปะรดเนือ้สอง กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 18.00        9,000.00        

155 สับปะรดเนือ้หนึ ง กโิลกรัม 2,500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 20.00        50,000.00      

156 สับปะรดภเูกต็ กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 35.00        17,500.00      

157 สาลี กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 55.00        16,500.00      

158 องุ่นเขียว กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่้่า ลูกใหญ่ เปน็พวง 10 กก./ถุง 65.00        78,000.00      

159 องุ่นมว่ง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่้่า ลูกใหญ่ เปน็พวง 10 กก./ถุง 55.00        66,000.00      

160 แอปเปิล้ (เขียว) กโิลกรัม 100 พันธุ์วอชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง 65.00        6,500.00        

161 แอปเปิล้ (แดง) กโิลกรัม 100 พันธุ์วอชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง 70.00        7,000.00        

162 แอปเปิล้ฟูจิ กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง 70.00        7,000.00        

163 ส้มสายน้่าผ้ึง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน  ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 70.00        84,000.00      

164 ส้มโชกลุ กโิลกรัม 1,000 สด หวาน  ไม่ช้่า 10 กก./ถุง 60.00        60,000.00      

3,245,190.00  



ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

1 ไกส่ด (ตัวเล็ก - ไกย่่าง) กโิลกรัม 1,000 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 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 1,000 65 - 70 ตัว/กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

9 กุง้ฝอยสด กโิลกรัม 50 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

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

11 กนุเชียงหมู กโิลกรัม 500 ตราเจ๊เล็ก ใหม่ ตามบรรจุ

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

13 ไกข่้าวมัน (ไกต่อน) กโิลกรัม 1,500 2.5-3 กโิลกรัม/ทั้งตัว ไมม่เีคร่ืองใน 10 ก.ก./ถุง

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

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

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

17 ไข่ไก่ ฟอง 100,000 ตราซีพี เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

18 ไข่เค็ม ฟอง 5,000 จากไชยา ตามบรรจุ

19 ไข่นกกระทา ฟอง 6,000 ต้มสุก แกะเปลือก 100 ฟอง/ถุง

20 ไข่เปด็ ฟอง 5,000 เบอร์ 2 30 ฟอง/แผง

21 ไข่เยีย่วม้า ฟอง 150 ใหม่ 30 ฟอง/แผง

22 คอหมู กโิลกรัม 1,000 ส าหรับท าคอหมยู่าง 5 ก.ก./ถุง

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

24 เคร่ืองในไก่ กโิลกรัม 500 สด สะอาด ไมเ่ละ 5 ก.ก./ถุง

25 โคนปกีบน กโิลกรัม 5,000 25 โคนปกี/กโิลกรัม 10 ก.ก./ถุง

26 โครงไก ่(กระดูกซุป) กโิลกรัม 8,000 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

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

28 เซ่ียงจีห้มู กโิลกรัม 200 สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

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

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

31 นอ่งไก่ กโิลกรัม 500 12 นอ่ง/กโิลกรัม สด 10 ก.ก./ถุง

32 นอ่งไกติ่ดสะโพก กโิลกรัม 3,000 ใหญ่ สด สะอาด 10 ก.ก./ถุง

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

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 123 รายการ
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เนือ้สัตว์
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34 เนือ้ปลาขูด กโิลกรัม 3,000 ปลายีส่ก สด ไมเ่หมน็คาว 1 ก.ก./ถุง

35 เนือ้ปลาดอร่ี กโิลกรัม 1,000 ไมติ่ดกา้ง ไมติ่ดท้อง สด 1 ก.ก./ถุง

36 เนือ้ปลาทะเล (หัน่ชิน้) กโิลกรัม 1,000 ปลาพงสะแหม สด ไมติ่ดหนงั 10 ก.ก./ถุง

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

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

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

40 เนือ้อกไก่ กโิลกรัม 7,000 ไมติ่ดกระดูก ไมติ่ดมนั สด 10 ก.ก./ถุง

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

42 ปลากระด่ีแผ่น กโิลกรัม 100 แหง้ ไมเ่ค็มมาก 10 ก.ก./ถุง

43 ปลากระพงขาว กโิลกรัม 50 600 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 ปลาจาระเม็ดขาว กโิลกรัม 50 400 กรัม/ตัว สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

48 ปลาจาระเม็ดด า กโิลกรัม 50 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

49 ปลาช่อน กโิลกรัม 3,000 700 กรัม/ตัว สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

50 ปลาซาบะ กโิลกรัม 100 600 กรัม/ตัว สด 10 ก.ก./ถุง

51 ปลาซิวสด กโิลกรัม 100 สด ตัวไมเ่ล็กมาก 5 ก.ก./ถุง

52 ปลาดาบ กโิลกรัม 10 ตัวไมต่่ ากว่า 1 กโิลกรัม สด 5 ก.ก./ถุง

53 ปลาดุกด้าน (ทั้งตัว) กโิลกรัม 3,500 ตัวละ 600 กรัม สด 10 ก.ก./ถุง

54 ปลาดุกย่าง (ทั้งตัว) กโิลกรัม 1,000 ตัวละ 400 กรัม แหง้ 10 ก.ก./ถุง

55 ปลาทับทิม กโิลกรัม 1,000 ตัวละ 600 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

56 ปลาทูนึง่ กโิลกรัม 500 10 ตัว/กโิลกรัม 1 ก.ก./ถุง

57 ปลาทูสด กโิลกรัม 1,500 12 ตัว/กโิลกรัม เอาไส้ออก 10 ก.ก./ถุง

58 ปลานลิ กโิลกรัม 300 ตัวละ 600 กรัม สด ไมม่เีกล็ด 10 ก.ก./ถุง

59 ปลานลิแดดเดียว กโิลกรัม 100 ไมเ่ค็มมาก แหง้ ไมเ่หมน็ 5 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

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

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

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

เนือ้สัตว์
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คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

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

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

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

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

71 ปลาโอ กโิลกรัม 10 ตัวละไมต่่ ากว่า 1 ก.ก. สด 5 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

76 ปมูา้ กโิลกรัม 30 สด เนือ้แนน่ 400 กรัม/ตัว 5 ก.ก./ถุง

77 ปอูดั กโิลกรัม 30 สด สะอาด 1 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

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

83 ลูกชิน้ไก่ กโิลกรัม 20 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

84 ลูกชิน้ไกส่าหร่าย กโิลกรัม 20 ตราซีพี 1 ก.ก./ถุง

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

86 ลูกชิน้ปลา กโิลกรัม 80 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

87 ลูกชิน้ปลาแท่งยาว แท่ง 60 ตราไทเปหรือแต้จิว๋ 1 ก.ก./ถุง

88 ลูกชิน้หมู กโิลกรัม 600 ตราเมอืงทอง 1 ก.ก./ถุง

89 เลือดไก่ กอ้น 500 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

90 เลือดหมกูอ้น กอ้น 150 เปน็กอ้น ใหม่ 10 กอ้น/ถุง

91 เลือดขวด ขวด 20 ใหม ่สด บรรจุขวด ตามบรรจุ

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

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

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

95 ไส้กรอกไก่ กโิลกรัม 500
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

96 ไส้กรอกหมู กโิลกรัม 3,000
       คอกเทลหรือขนาด 3.5 นิว้     

  ยีห่อ้บล๊ัีคกีห้รือหมตัูวเดียว
1 ก.ก./ถุง

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

เนือ้สัตว์



ราคา/หน่วย รวมเป็นเงนิ

(รวมภาษี) (บาท)

ประเภทที่ 1 อาหารสดประเภทเน้ือสัตว ์จ านวน 123 รายการ

ล าดับ

ที่
รายการ

ขนาด

ของหน่วย

จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ หมายเหตุ

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

99 หนงัหมูแช่ (แผ่น) กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอาด ไมม่กีล่ินหนื 10 ก.ก./ถุง

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

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

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

103 หมยูอ แท่ง 300 ตราปงึหง่ีเชียง ขนาด 280 กรัม ตามบรรจุ

104 หมสัูนนอก กโิลกรัม 8,000 แต่งแล้ว ไมติ่ดมนัมาก 10 ก.ก./ถุง

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

106 หอยนางรม กโิลกรัม 10 ตัวโตปานกลาง สด 1 ก.ก./ถุง

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

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

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

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

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

112 แหนมหมู แท่ง 300 ตรา ส. ขอนแกน่ ขนาด 220 กรัม ตามบรรจุ

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

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

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

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

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

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

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

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

(5-6ชิน้/แพ็ค)
ตามบรรจุ

121 ปลาจิง้จัง้ ทอดกรอบ กโิลกรัม 40
ปลาจิง้จัง้/ปลาฉิง้ฉ้าง ทอดกรอบ

สามรส
ตามบรรจุ

122 หมบูด กโิลกรัม 700 หมบูดตราซีพีแช่แข็งบรรจุ 1 ก.ก./ถุง

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

เนือ้สัตว์



1 กระเทียมดอง กโิลกรัม 100 ไมป่นน ้ำ 3 กก./ถุง

2 กะทิสด กโิลกรัม 2,000 สด สะอำด ไมม่กีล่ินหนื 5 ก.ก./ถุง

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

4 กะปิ กโิลกรัม 100 จำกระยอง สด ไมเ่หมน็ 3 ก.ก./ถุง

5 เกลือเมด็ กโิลกรัม 60 ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

6 เกีย๊มฉ่ำย กโิลกรัม 2,000 ไมม่นี ้ำ ไมฟ่อกสี 5 กก./ถุง

7 เกีย๊มบว๊ยดอง ลูก 100 ลูกใหญ่ ใหม่ -

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

9 ขนมจีน กโิลกรัม 1,500 แปง้หมกั ใหม่ 20 ก.ก./ถุง

10 ขนมปงั (โฮลวีท) 18แผ่น/แถว 200 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถุง

11 ขนมปงัแซนด์วิช 18แผ่น/แถว 1,500 ตรำฟำร์มเฮ้ำส์ ใหม่ 3 แถว/ถุง

12 ขนมปำกริม กโิลกรัม 100 แปง้ไมม่ำก ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

13 ข้ำวต้มน ้ำวุ้น ตัว 1,000 ตัวใหญ่ ใหม่ 5 ตัว/ถุง

14 ข้ำวตังเหล่ียม, กลม กโิลกรัม 100 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 0.5ก.ก./ถุง

15 ข้ำวโพดแกะเมด็ กโิลกรัม 100 สด สะอำด ไมม่ขีนใยปน 5 ก.ก./ถุง

16 ข้ำวเหนยีวเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 500 ใหม ่แหง้ เมล็ดไมห่กั ตำมบรรจุ

17 ข้ำวเหนยีวด้ำเขี ยวงูดิบ กโิลกรัม 100 ใหม ่แหง้ เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง

18 ข้ำวเหนยีวด้ำสุก กโิลกรัม 100 ใหม ่เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง

19 ข้ำวเหนยีวมูล (ขำว) กโิลกรัม 100 ใหม ่เมล็ดไมห่กั 1 ก.ก./ถุง

20 ขิงดอง กโิลกรัม 20 สีชมพู ออ่น ไมแ่ข็ง ใหม่ 5 กก./ถุง

21 ครองแครง กโิลกรัม 1,500 ขนำดใหญ่ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

22 ฉ่ำยโปห้ัน่ฝอย (หวำน) กโิลกรัม 300 หวำน กรอบ ใหม่ 5 กก./ถุง

23 เฉำกว๊ย กโิลกรัม 500 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง

24 ซอสเย็นตำโฟ กโิลกรัม 60 ใหม ่สด สะอำด 2 ก.ก./ถุง

25 ซำหร่ิม กโิลกรัม 1,500 เส้นไม่แข็ง มีกล่ินหอม ใช้สีธรรมชำติ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

26 แซนวิสเปรด กโิลกรัม 50 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

27 ดอกกระเจีย๊บแหง้ กโิลกรัม 20 ไมข่ึ นรำ 2 ก.ก./ถุง

28 ดอกเกก๊ฮวยแหง้ กโิลกรัม 20 ไมข่ึ นรำ -

29 ดอกไม้จีน กโิลกรัม 10 แหง้ ใหม่ 1 กก./ถุง

30 ตั งฉ่ำย กโิลกรัม 200 ตรำลูกท้อ ใหม่ กล่อง

31 เต้ำเจี ยวขำว กโิลกรัม 100 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง

32 เต้ำเจี ยวบด กโิลกรัม 100 ตรำหยัน่วอยนุ (โมอ่มิสี) ถงัละ 18 ก.ก. ใหม่ ตำมบรรจุ

33 เต้ำหูข้ำวแผ่น แผ่น 500 ใหม ่สะอำด 5 แผ่น/ถุง
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หน่วย
จ านวน

โดยประมาณ
คุณภาพ/ยีห่้อ การบรรจุ
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34 เต้ำหูท้อด ชิ น 1,500 ใหม ่ไมเ่หมน็ 5 พวง/ถุง

35 เต้ำหูย้ี ขำว 380 กรัม/ขวด 30 ตรำจีนแดง ผสมถัว่เหลือง ใหม่ ตำมบรรจุ

36 เต้ำหูย้ี แดง ขวดโหล 30 ตรำกเิลน ใหม่ ตำมบรรจุ

37 เต้ำหูห้ลอด หลอด 1,500 เต้ำหูข้ำวตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

38 เต้ำหูห้ลอด หลอด 500 เต้ำหูไ้ข่ตรำนำงพยำบำลหรือเกษตร ใหม่ ตำมบรรจุ

39 เต้ำหูเ้หลืองแผ่น แผ่น 350 ใหม ่สะอำด 5 แผ่น/ถุง

40 ถัว่เขียว กโิลกรัม 500 ตรำไร่ทิพย์ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

41 ถัว่ด้ำสุก กโิลกรัม 300 เมด็ใหญ่ ไมแ่ข็ง ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

42 ถัว่แดงสุก กโิลกรัม 300 เมด็ใหญ่ ไมแ่ข็ง ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

43 ถัว่ท้ำเต้ำส่วน กโิลกรัม 300 ต้มสุกแล้ว ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

44 ถัว่ลิสงดิบ กโิลกรัม 400 เมด็ใหญ่ แกะเปลือก ใหม่ ตำมบรรจุ

45 ถัว่ลิสงดิบ กโิลกรัม 200 แก ่เมด็ใหญ่ มเีปลือก ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

46 ถ่ำนหงุข้ำว (ไร้ควัน) ถุง 20 5 กโิลกรัม/ถุง 5 ก.ก./ถุง

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

48 นมสด (พำสเจอร์ไลท์) แกลลอน 100 2 ลิตร/แกลลอน ตรำโฟร์โมสต์หรือดัชมิลค์ 2 ลิตร

49 น ้ำตำลปิบ๊ กโิลกรัม 1,000 สะอำด ไมแ่ข็ง ปีบ๊

50 น ้ำพริกเผำ (กระปอ๋ง) กระปอ๋ง 150 ตรำฉัว่ฮะเส็ง ขนำด 900 กรัม ใหม่ กระปอ๋ง

51 น ้ำมันน ้ำพริกเผำ 750 ซล./ขวด 150 ตรำฉัว่ฮะเส็ง ใหม่ ขวด

52 เนยแข็งสไลด์ (ชีส) หอ่ 40 ตรำออร์คิด ไมน่อ้ยกว่ำ 10 แผ่น หอ่

53 เนยสดกอ้นเล็ก (เค็ม) 10 กรัม/กอ้น 4,000 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

54 เนยสดไม่เค็ม (ใหญ่) กโิลกรัม 50 ตรำออร์คิด ใหม่ ตำมบรรจุ

55 บะหมีเ่ส้นเจ กโิลกรัม 50 ใหม ่สด 1ก.ก./ถุง

56 บวัลอย กโิลกรัม 1,000 ใหม ่สด สะอำด 5 ก.ก./ถุง

57 แบะแซ กโิลกรัม 10 เหลืองใส ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

58 ปลำร้ำปลำสร้อย กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 2 ก.ก./ถุง

59 ปนูแดง กโิลกรัม 10 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

60 แปง้ข้ำวจ้ำว กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

61 แปง้ข้ำวเหนยีว กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

62 แปง้ทอดกรอบ ถุง 100 ตรำโกก ิใหม่ 150 กรัม/ถุง

63 แปง้ท้ำว ( แปง้สำคูผสม ) กโิลกรัม 100 ตรำยำยมอ่ม ใหม่ ตำมบรรจุ

64 แปง้หอยทอด กโิลกรัม 100 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

65 แปะกว้ย กโิลกรัม 100 ต้มสุก เมด็ไมแ่ตก ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

66 ผงฟู กโิลกรัม 10 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1 ก.ก./ถุง
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67 ผงฮังเล ซอง 50 ใหม ่คุณภำพดี ตำมบรรจุ

68 ผักกำดดอง กโิลกรัม 1,200 ไมผ่สมสี ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 กก./ถุง

69 เผือกนึง่สุก กโิลกรัม 600 หวัใหญ่ สุกทั งหวั ใหม่ 10 ก.ก./ถุง

70 แผ่นเกีย๊วอย่ำงดี กโิลกรัม 200 ตรำไก ่สด ใหม ่ หอ่

71 แผ่นปอเปยีะ กโิลกรัม 60 สด ใหม่ ตำมบรรจุ

72 พริกขี หนแูหง้ กโิลกรัม 30 ใหม ่ไมติ่ดกำ้น 10 ก.ก./ถุง

73 พริกปน่ ถุง 50 500 กรัม/ถุง ไมข่ึ นรำ ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

74 พริกแหง้ เมด็ใหญ่ กโิลกรัม 50 แดง ใหม ่ไมติ่ดกำ้น 10 ก.ก./ถุง

75 ฟองเต้ำหู้ กโิลกรัม 20 ชนดิแผ่นกลม ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

76 ฟองเต้ำหู ้( ฮูก ี) กโิลกรัม 20 เปน็แท่ง สะอำด ใหม ่ 5 ก.ก./ถุง

77 มะขำมเปยีก กโิลกรัม 500 แกะเมด็ ไมด้่ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

78 มะตูมแหง้ กโิลกรัม 20 หัน่เปน็ชิ น  ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

79 มะนำวดอง ลูก 200 ลูกใหญ่ บรรจุขวด ใหม่ -

80 มะพร้ำวเผำ ลูก 150 เนื อออ่น สด สะอำด 10 ลูก/ถุง

81 มะพร้ำวออ่น ลูก 150 สด 10 ลูก/ถุง

82 มะยมเชือ่ม กโิลกรัม 40 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 3 ก.ก./ถุง

83 มนัเทศเชือ่ม กโิลกรัม 500 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

84 มนัส้ำปะหลังเชือ่ม กโิลกรัม 50 ไมป่นน ้ำ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

85 มำยองเนส กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ ตำมบรรจุ

86 เม็ดบวั กโิลกรัม 30 ต้มสุก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

87 เม็ดมะม่วงหมิพำนต์ กโิลกรัม 50 ทั งเมด็ ใหม ่เมด็ใหญ่ 5 ก.ก./ถุง

88 ไมเ้สียบลูกชิ น แพ็ค 45 ไม่น้อยกวำ่ 300 อัน/แพ็ค ไม่ขึ นรำ ตำมบรรจุ

89 เยือ่ไผ่ ขีด 30 ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

90 โยเกร์ิต กระปกุ 80 ตรำดัชมลิค์ ใหม่ ตำมบรรจุ

91 รวมมิตร กโิลกรัม 600 ไม่ผสมสีมำก ไม่ปนน ้ำ ใหม่ สะอำด 10 ก.ก./ถุง

92 ลอดช่องไทย กโิลกรัม 600 ตัวไม่เหลว ตัวเขียว ใหญ่ ใหม่ สะอำด 5 ก.ก./ถุง

93 ลอดช่องสิงคโปร์ กโิลกรัม 600 ตัวไมเ่หลว ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

94 ล้ำไยแหง้ กโิลกรัม 30 หอม สีน ้ำตำล ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

95 ลูกกะวำน กโิลกรัม 20 ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

96 ลูกชิดเชือ่ม กโิลกรัม 600 ไมป่นน ้ำเชือ่มมำก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

97 ลูกเดือย กโิลกรัม 40 ต้มสุก ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

98 ลูกตำลเชือ่ม กโิลกรัม 100 ไมป่นน ้ำเชือ่มมำก ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

99 วิปครีม 946 ซีซี/กล่อง 40 ตรำโฟร์โมสต์ ใหม่ ตำมบรรจุ
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100 วุ้นมะพร้ำวออ่น กโิลกรัม 150 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

101 สับปะรดเชือ่ม กโิลกรัม 300 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

102 สำคูเม็ดใหญ่สุก กโิลกรัม 300 ต้มสุก เมด็ใส ใหม่ 6 กก./ถุง

103 สำรส้ม กโิลกรัม 50 ใหม ่สะอำด 5 ก.ก./ถุง

104 สำหร่ำยทะเล กโิลกรัม 20 แหง้ ใหม่ ตำมบรรจุ

105 เส้นกว๋ยจับ๊ กโิลกรัม 150 แหง้ ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

106 เส้นกว๋ยเต๋ียว (ใหญ่) กโิลกรัม 400 ใหม่ หัน่ส้ำเร็จ เป็นแผ่น ไม่เหม็นหืน 5 ก.ก./ถุง

107 เส้นกว๋ยเต๋ียวจันทร์ กโิลกรัม 400 จันทบรีุ ใหม ่แหง้ ไมเ่หมน็หนื ตำมบรรจุ

108 เส้นกว๋ยเต๋ียวเซียงไฮ้ กโิลกรัม 100 เส้นไมเ่ละ สีขำวหรือสีเขียว ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

109 เส้นบะหมีห่ยก กโิลกรัม 60 ตรำไก ่ใหม ่ไมผ่สมแปง้มำก 4 ก.ก./ถุง

110 เส้นบะหมีเ่หลือง กโิลกรัม 260 ตรำไก ่ใหม ่ไมผ่สมแปง้มำก 5 ก.ก./ถุง

111 เส้นเล็ก กโิลกรัม 160 ใหม ่หัน่ส้ำเร็จ ไมเ่หมน็หนื 5 ก.ก./ถุง

112 หนอ่ไมจ้ีนแช่ กโิลกรัม 20 ไมเ่หมน็ ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

113 หนอ่ไมด้อง กโิลกรัม 250 ไมฟ่อกสี ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง

114 หนอ่ไมป้ิบ๊ (หนอ่ใหญ่) กโิลกรัม 150 หนอ่เท่ำกนั ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง

115 หนอ่ไมป้ิบ๊ฝอย กโิลกรัม 200 ไมฟ่อกสี ใหม ่สะอำด 5 กก./ถุง

116 หนอ่ไมร้วกปิบ๊ กโิลกรัม 100 หนอ่เล็ก ใหม ่สะอำด ตำมบรรจุ

117 หมูหยอง กโิลกรัม 20 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 3 ก.ก./ถุง

118 หวัฉ่ำยโป ้(หวำน) กโิลกรัม 150 หวำน กรอบ ใหม่ 5 ก.ก./ถุง

119 เหด็หอม-แหง้ กโิลกรัม 50 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

120 เหด็หหูนขูำว-แหง้ กโิลกรัม 25 ดอกใหญ่ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

121 แหว้เชือ่ม กโิลกรัม 120 ปอกแล้วในน ้ำเชือ่ม ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

122 แหว้ต้มสุก กโิลกรัม 150 ไมป่นน ้ำ ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

123 อำหำรกระปอ๋ง กระปอ๋ง 300 มเีคร่ืองหมำยรับรองฮำลำล ใหม่ ตำมบรรจุ

124 มนัฝร่ังแท่ง กโิลกรัม 80 มนัฝร่ังแช่แข็ง 1 ก.ก./ถุง

125 ผงขมิ น กโิลกรัม 30 ใหม ่หอม 1 ก.ก./ถุง

126 ไกห่ยอง กโิลกรัม 40 ไมเ่หมน็หนื ใหม่ 1ก.ก./ถุง

127 ดิจอง มสัตำด ขวด 20 ตรำ French's ขนำด 325 มล. ขวด

128 แคนเบอร์ร่ีซอส กระปอ๋ง 20 ตรำ SW ขนำด 397 กรัม กระปอ๋ง

129 น ้ำสลัด เทำว์ซัน กโิลกรัม 30 ตรำเบสท์ฟู้ด ใหม่ 1ก.ก./ถุง

130 น ้ำสลัด อติำเลียน ขวด 40 ตรำเพรส ขนำด 330 มลิลิลิตร ขวด

131 น ้ำสลัด บลัซำมิค ขวด 40 ตรำเพรส ขนำด 330 มลิลิลิตร ขวด

132 พำมำซำน ชีส แท่ง 15 ตรำอมิพีเรียล ขนำด 1.3 กโิลกรัม แท่ง
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133 ดอกอญัชันแหง้ กโิลกรัม 15 แหง้ ใหม่ กโิลกรัม

134 บกุกอ้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 15 ยีห่อ้คอนยัคก ุ220 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

135 บกุเส้นผสมสำหร่ำย แพ็ค 15 ยีห่อ้คอนยัคก ุ200 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

136 เส้นแกว้ แพ็ค 20 ยีห่อ้คำซิโอ 300 กรัม/แพ็ค ตำมบรรจุ

137 เมล็ดถัว่ลันเตำ กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO บรรจุถุงละ 1 กโิลกรัม ตำมบรรจุ

138 รำกบวัหัน่ กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO 35 - 40 ชิ น/กโิลกรัม ตำมบรรจุ

139 ถัว่ขำวในซอสมะเขือเทศ กระปอ๋ง 30 ยีห่อ้อะยัม บรรจุ 425 กรัม กระปอ๋ง

140 มอสซำเรล่ำผสมเชดด้ำชีส กโิลกรัม 30 ยีห่อ้ ARO ชนดิเส้น ตำมบรรจุ

141 งำด้ำ ถุง 20 ตรำไร่ทิพย์ ใหม ่บรรจุ 100 กรัม ตำมบรรจุ

142 ฟักทองเชือ่ม กโิลกรัม 350 เปน็เส้น ติดเปลือก ไมป่นน ้ำเชือ่ม 1 ก.ก./ถุง

143 วุน้ขำวก้อน กโิลกรัม 300 เปน็กอ้น ไมห่ัน่ สด ใหม ่สะอำด 1 ก.ก./ถุง

144 ซอสพิซซ่ำ กโิลกรัม 40 ตรำคนอร์ 1ก.ก./แพ็ค

145 ฉ่ำยโป้หัน่ลูกเต๋ำ (หวำน) กโิลกรัม 300 หัน่เปน็ลูกเต๋ำ หวำน กรอบ ใหม่ 1 ก.ก./ถุง

146 แป้งขนมครก กโิลกรัม 40 ตรำเอรำวัณ/เหรียญทองคู่ 1 ก.ก./ถุง



1 TOMATO PASTE 560 กรัม/กระป๋อง 100 ตราไมก้า ใหม่

2 กระดาษฟอยท์ 45 ซม. X 45 ม./18 ไมครอน 30 ตราแอโร่ ใหม่

3 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 6"

4 กระดาษลูกไม้ 250 แผ่น/ห่อ 30 ขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง 11"

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

6 กล่ินขนมต่างๆ ขวดเล็ก 20 ใหม่

7 กาแฟ 400 กรัม/กล่อง 300 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 ตราปรุงทิพย ์ใหม่

12 เก๋ากี้ กิโลกรัม 200 ไม่ขึน้รา ใหม่ สะอาด

13 ข้าวเกรียบกุง้-ดิบ 500 กรัม/ถุง 500 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 100 ตราข้าวทอง ใหม่

19 เงาะกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 240 ตรา UFC ใหม่

20 จันทร์แปดซีก กิโลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึน้รา

21 ช้อนกาแฟ 500 คัน/ถุง 10 ท าจากพลาสติกชัน้ดี

22 ชาจีน 100 กรัม/กล่อง 30 ตราสามม้า เบอร์ 1 ใหม่

23 ชาฝร่ัง 100 ซอง/กล่อง 300 ตราลิปตัน ใหม่

24 ชีสป่น 125 กรัม/กระป๋อง 20 ตราคราฟท์ ใหม่

25 เชอร่ีเขียว 227 กรัม/ขวด 20 ใหม่ สะอาด

26 เชอร่ีแดง 227 กรัม/ขวด 20 ใหม่ สะอาด

27 ซวงเจียว กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

28 ซอสไก่งวง ขวด 10 ตรากระต่าย ใหม่

29 ซอสจิก๊โฉ่ว ขวดใหญ่ ขนาด 600 CC 24 ใหม่

30 ซอสน้ าจิม้ไก่ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC
240 ตราแมป่ระนอมหรือพนั

ทา้ยนรสิงห์

31 ซอสปรุงรส ขวด ขนาด 630 CC
240

ตราแม็กกี ้ใหม่

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

33 ซอสปรุงรส (ซอสถัว่เหลือง) 100 CC/ขวด 240 ตราภูเขาทอง ใหม่
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34 ซอสพริก 5,000 กรัม/แกลลอน 120
      ตราไฮคิวหรือศรีราชา

พานชิ

35 ซอสพริก 250 กรัม/ขวด
240

ตราศรีราชาพานิช ใหม่

36 ซอสพริก 570 กรัม/ขวด 240 ตราศรีราชาพานิช ใหม่

37 ซอสมะเขือเทศ 5,500 กรัม/แกลลอน 200 ตราโรซ่า ใหม่

38 ซอสมะเขือเทศ 300 กรัม/ขวด 240 ตราไฮนซ์หรือโรซ่า ใหม่

39 ซอสแอปเปิล้ 565 กรัม/กระป๋อง 10  ใหม่ สะอาด

40 ซีอิว๋ขาว เจ ขวด ขนาด 700 CC 240 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

41 ซีอิว๊ขาว สูตร 5 2,000 กรัม/แกลลอน 150 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

42 ซีอิว๋ขาวสูตร 1 ขวด ขนาด 700 CC 240 ตราง่วนเชียง ใหม่

43 ซีอิว๋ญีปุ่น่ 1 ลิตร/ขวด 20 ตราคิกโคแมน ใหม่

44 ซีอิว๊ด า (สูตร 4) ขวดใหญ่ ขนาด 630 CC) 120 ตราง่วนเชียง ใหม่

45 ซีอิว๊หวาน ขวดใหญ่ ขนาด 700 CC 120 ตราง่วนเชียง ใหม่

46 ซุบเบสท์ กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่

47 ซุปก้อนรสไก่ 1,000 กรัม/ถุง 400 ตราคนอร์ ใหม่

48 ซุปข้าวโพด 565 กรัม/กระป๋อง 60 ตรา UFC ใหม่

49 โซดาคาบอเนส กิโลกรัม 20 ใหม่

50 โซดาไฟ 1000 กรัม/ถุง 100 ใหม่

51 เดมิการ์ส กระป๋อง 10 ตราคนอร์ ใหม่

52 ตะเกียบไม้ 50 คู่/แพ็ค 100 ตราแอโร่ ใหม่

53 เต้าเจีย้วด า (สูตร 2) ขวดใหญ่ ขนาด 800 CC 240 ตราเด็กสมบูรณ์ ใหม่

54 แตงกวาดอง 345 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

55 ถัว่ลันเตา 425 กรัม/กระป๋อง 120 ตรา UFC ใหม่

56 ทาราก้อน 14 กรัม/ขวด 10 ใหม่

57 นมกล่อง 250 มิลลิลิตร/กล่อง
500 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต

58 นมกล่อง 200 มิลลิลิตร/กล่อง
500 ตราโฟร์โมสต์ รสจดื หรือชอ็ค

โกแลต

59 นมข้น 388 กรัม/กระป๋อง 60 ตราคาร์เนชัน่ ใหม่

60 นมถัว่เหลือง เจ 250 มิลลิลิตร/กล่อง 500 ตราไวตามิล้ค์ ใหม่

61 นมเปร้ียว 180 มิลลิลิตร/กล่อง 500 ตราโฟร์โมสต์หรือดัชมลิล์ ใหม่

62 นมสด 385 กรัม/กระป๋อง 4,800 ตราคาร์เนชัน่ 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
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66 น้ าด่ืมถ้วย ขนาดไม่น้อยกวา่ 50 ซีซี 400 ตราแอโร่ ใหม่

67 น้ าตาลกรวด กิโลกรัม 240 ใหม่ สะอาด

68 น้ าตาลซอง 6 กรัม/ซอง 50,000 ตราแอโร่ ใหม่

69 น้ าตาลแดง กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

70 น้ าตาลทรายขาวอยา่งดี กิโลกรัม 10,000 ตรามิตรผล ใหม่

71 น้ าปลา แกลลอน ขนาด 4,500 CC 300 ตราหอยนางรม ใหม่

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

73 น้ าผลไม้ 40% 200  มิลลิลิตร 500 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

74 น้ าผลไม้ 100% 200 มิลลิลิตร 500 ตรายนูฟิ รสผักหรือผลไมร้วม

 ใหม่

75 น้ าผลไม้รวม 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่

76 น้ าฝร่ังสด 1000 CC/กล่อง 20 ตราทิปโก้ ใหม่

77 น้ ามะเขือเทศ 565 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา BROOK ใหม่

78 น้ ามันงา 2.84 ลิตร/กระป๋อง 40 ตรามังกร ใหม่

79 น้ ามันปาล์ม ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 150 ตรามรกต ใหม่

80 น้ ามันพืช (ถัว่เหลือง) ปีบ๊ ขนาด 13.75 ลิตร 1000 ตราองุ่น ใหม่

81 น้ ามันมะกอก 500 ML/ขวด 10 EXTRA VIRGIN ยีห่อ้ 

BERTOLLI
82 น้ ามันสลัด 3.30 ลิตร/กระป๋อง 30 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

83 น้ ามันหอย แกลลอน ขนาด 4,500 CC 150 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

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 240 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 20 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

95 บ้วยกอ ขวดใหญ่ ขนาด 750 CC 240 ตราแม่ประนอม ใหม่

96 ปลาซาดีนในซอสมะเขือเทศ 155 กรัม/กระป๋อง 240 ตราอะยมั ใหม่

97 ปลาทูน่าในน้ าแร่ 185 กรัม/กระป๋อง 240 ตราพรานทะเล ใหม่

98 แป้งข้าวโพด 700 กรัม/กล่อง 50 ตราไมซีน่า ใหม่
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99 แป้งบัวแดง กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

100 แป้งแพนเค้ก 800 กรัม/กล่อง 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

101 แป้งมันส าปะหลัง 980 กรัม/ถุง 360 ตราปลามังกร ใหม่

102 แป้งสาลี กิโลกรัม 240 ตราวา่ว ใหม่

103 แป้งอเนกประสงค์ กิโลกรัม 50 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

104 โป้ยกัก๊ผง กิโลกรัม 20 ใหม่ สะอาด

105 ผงกะหร่ี 150 กรัม/ขวด 40 ใหม่ สะอาด

106 ผงพะโล้ 500 กรัม/กล่อง 120 ตราเป็ดคู่ ใหม่

107 ผงวุน้ ซอง 20 ใหม่ สะอาด

108 ผักกาดดองเค็ม 230 กรัม/กระป๋อง 120 ตรานกพิราบ ใหม่

109 ผักรวมซีเจ๊กฉ่าย 145 กรัม/กระป๋อง 150 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 100 ตราไร่ทิพย ์ใหม่

114 มะกอกดอง 142 กรัม/ขวด 10 ใหม่ สะอาด

115 มักกะโรนี (ชนิดข้องอ) 450 กรัม/ถุง 360 ตราเบสท์ฟูด้ ใหม่

116 มัสตาดผง 50 กรัม/กล่อง 10 ตรา BROOK สีเหลือง ใหม่

117 เม็ดผักชี กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึน้รา

118 เม็ดหน าเล้ียบ กระป๋องใหญ่ ขนาด 400 กรัม 20 ใหม่ ไม่ขึน้รา

119 ไม้จิม้ฟัน ตามบรรจุ 100 หัวร่ม ตราแอโร่ ใหม่

120 ไมโล 800 กรัม/ถุง 1,000 ตราไมโล ใหม่

121 ไม้เสียบคอกเทล 500 ชิน้/ถุง 10 ไม่ขึน้รา

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 ล้ินจีก่ระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่

128 ลูกเกด 200 กรัม/กล่อง 40 ตรา BROOK ใหม่

129 ลูกยีห่ร่า กิโลกรัม 10 ใหม่ ไม่ขึน้รา

130 วุน้เส้น 500 กรัม/ถุง 160 ตราต้นถัว่ ถุงสีเขียว ใหม่

131 ไวน์ขาว (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 240 ยีห่้อ MONT CLAIR

132 ไวน์แดง (ไทย) 62.5 เซนติลิตร/ขวด 10 ยีห่้อ MONT CLAIR
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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) อยา่งน้อย 400 กรัม/กระป๋อง 10 มี อย. รับรอง ใหม่

138 เส้นหมีข่าว  2,700 กรัม/ถุง 300 ตราไวไว ใหม่

139 หนังยาง บรรจุถุงละ 0.5 กิโลกรัม 40 วงเล็ก/วงใหญ่ ไม่เปือ่ยยุย่

140 เห็ดกระป๋อง 425 กรัม/กระป๋อง 20 ตรา UFC ใหม่

141 เหล้าขาว 28 ดีกรี ตามบรรจุ 20 ตรารวงข้าว

142 เหล้าจีน 600 มิลลิกรัม/ขวด 100 ตราเจดีย ์ขวดเหล่ียม ขวดขาว

143 แห้วกระป๋อง 565 กรัม/กระป๋อง 100 ตรามาลี ใหม่

144 อบเชย (เปลือกไม้หอม) กิโลกรัม 20 ใหม่ ไม่ขึน้รา

145 อโรมาท 1,000 กรัม/กระป๋อง 400 ตราคนอร์ ใหม่

146 แอลกอฮอล์ครีม ขนาดเท่ากับปีบ๊น้ ามันพืช 500 ใหม่

147 โอริกาโน่ 142 กรัม/ขวด 10 ตราเดอร์มีการ์ ใหม่

148 ฮ่วยซัว กิโลกรัม 10 ใหม่



1 กระเจีย๊บสด กโิลกรัม 45 สด ออ่น 5 กก./ถุง

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

3 กระชายสด - หวั กโิลกรัม 90 สด ไม่มีดินติด 5 กก./ถุง

4 กระเทียมกลีบแหง้ กโิลกรัม 2,500 กระเทยีมไทย เมด็แหง้ ไมฝ่่อ ไมข่ึน้รา 5 กก./ถุง

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

6 กะหล ่าปลีสีมว่ง กโิลกรัม 30 สด เนือ้แน่น 5 กก./ถุง

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

8 ขมิน้สด กโิลกรัม 30 สด 5 กก./ถุง

9 ข้าวโพดดิบ กโิลกรัม 30 รสหวาน ฝักใหญ่ สด 5 กก./ถุง

10 ข้าวโพดออ่น กโิลกรัม 2,000 สด ไม่มีเปลือก ยาวประมาณ 4 นิว้ 5 กก./ถุง

11 ข่าออ่น กโิลกรัม 120 สด 5 กก./ถุง

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

13 ขิงซอย กโิลกรัม 90 ไม่ฟอกสี 5 กก./ถุง

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

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

16 คะนา้ต้นใหญ่ กโิลกรัม 3,500 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถุง

17 ชะอม กโิลกรัม 60 สด 5 กก./ถุง

18 ดอกกะหล ่า กโิลกรัม 3,500 สด หัวใหญ่ ไม่ติดใบ 5 กก./ถุง

19 ดอกกุย้ฉ่าย กโิลกรัม 100 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถุง

20 ดอกแค กโิลกรัม 100 สด 5 กก./ถุง

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

22 ต้นกระเทียม กโิลกรัม 30 สด 3 กก./ถุง

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

24 ตะไคร้ กโิลกรัม 150 สด 2 กก./ถุง

25 ต่าลึง กโิลกรัม 150 สด เด็ดกา้น 5 กก./ถุง

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

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

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

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

30 ถั วแขก กโิลกรัม 30 ฝักไม่ลีบสด 5 กก./ถุง

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

32 ถั วฝักยาว กโิลกรัม 3,000 ฝักไม่ลีบ สด 5 กก./ถุง

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

34 ถั วลันเตาฝัก กโิลกรัม 120 ออ่น ฝักไม่ใหญ่เกนิไป 5 กก./ถุง
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35 น้่าเต้า กโิลกรัม 120 สด เขยีว 6 ลูก/กโิลกรัม 10 กก./ถุง

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

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

38 ใบกะเพรา กโิลกรัม 150 สด ใบใหญ่ 5 กก./ถุง

39 ใบกุย้ฉ่าย กโิลกรัม 200 สด ไม่แก่ 5 กก./ถุง

40 ใบกุย้ฉ่ายขาว กโิลกรัม 20 สด สะอาด ไม่เละ 1 กก./ถุง

41 ใบขีเ้หล็ก กโิลกรัม 300 ใหม่ ต้มสุกแล้ว มีดอก ไม่มีกา้น 5 กก./ถุง

42 ใบชะพลู กโิลกรัม 20 สด 5 กก./ถุง

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

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

45 ใบมะกรูด กโิลกรัม 100 สด ใบไม่ร่วง 1 กก./ถุง

46 ใบแมงลัก กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถุง

47 ใบยอ กโิลกรัม 50 สด ใบออ่น 5 กก./ถุง

48 ใบย่านาง กโิลกรัม 50 สด ใบแก่ 5 กก./ถุง

49 ใบสะระแหน่ กโิลกรัม 50 สด 5 กก./ถุง

50 ใบโหระพา กโิลกรัม 150 สด 5 กก./ถุง

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

52 ผักกวางตุ้งไต้หวัน กโิลกรัม 1,000 สด 5 กก./ถุง

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

54 ผักกาดแกว้ กโิลกรัม 100 สดแน่น 5 กก./ถุง

55 ผักกาดขาว กโิลกรัม 1,800 สด ตัดแต่งแล้ว 5 กก./ถุง

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

57 ผักขม กโิลกรัม 600 สด ไม่เหลือง 5 กก./ถุง

58 ผักค้ึนฉ่าย กโิลกรัม 300 สด สะอาด 2 กก./ถุง

59 ผักชีไทย กโิลกรัม 200 สด สะอาด 1 กก./ถุง

60 ผักชีฝรั ง กโิลกรัม 150 สด สะอาด 1 กก./ถุง

61 ผักบุง้จีน กโิลกรัม 2,000  สด ไมติ่ดราก ความยาวไมเ่กนิ 40 ซม. 5 กก./ถุง

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

63 ผักบุง้นา กโิลกรัม 20 สด ยอดออ่น 5 กก./ถุง

64 ผักไผ่ กโิลกรัม 10 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถุง

65 ผักพาสเล่ย์ (ฝรั ง) กโิลกรัม 10 สด สะอาด 1 กก./ถุง

66 ผักแพร้ว กโิลกรัม 20 สด สะอาด 1 กก./ถุง

67 ผักโสภณ กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง

68 เผือกดิบ กโิลกรัม 300 2 - 3 ลูก/กโิลกรัม แก ่ไมม่ดิีนติด 10 กก./ถุง
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69 พริกขีห้นู กโิลกรัม 100 แดง สด ไม่ติดกา้น 3 กก./ถุง

70 พริกขีห้นสูวน กโิลกรัม 20 สด ไม่ติดกา้น 1 กก./ถุง

71 พริกชีฟ้้าเขียว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถุง

72 พริกชีฟ้้าแดง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถุง

73 พริกชีฟ้้าเหลือง กโิลกรัม 100 สด 2 กก./ถุง

74 พริกหนุม่ กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถุง

75 พริกหยวก กโิลกรัม 50 สด 2 กก./ถุง

76 พริกหยวกฝรั งเขียว กโิลกรัม 20 สด 2 กก./ถุง

77 พริกหยวกฝรั งแดง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง

78 พริกหยวกฝรั งเหลือง กโิลกรัม 20 สด 1 กก./ถุง

79 ฟักเขียว กโิลกรัม 1,000 3 - 4 กโิลกรัม/ลูก สด 10 กก./ถุง

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

81 มะขามฝักเล็ก กโิลกรัม 50 สด สะอาด 5 กก./ถุง

82 มะเขือเทศสีดา กโิลกรัม 200 สีแดง ไม่ช้่า สด 3 กก./ถุง

83 มะเขือเทศใหญ่ กโิลกรัม 200 สีแดง ไม่ช้่า ลูกใหญ่ สด 5 กก./ถุง

84 มะเขือเปราะ กโิลกรัม 500 สด ไม่แก่ 10 กก./ถุง

85 มะเขือพวง กโิลกรัม 50 สด ไม่ติดกา้น 5 กก./ถุง

86 มะเขือยาว กโิลกรัม 500 สด ไม่แกเ่กนิไป 5 กก./ถุง

87 มะนาวแปน้ กโิลกรัม 600 สด 25 ลูก/กโิลกรัม 5 กก./ถุง

88 มะม่วงดิบ กโิลกรัม 50 สด มีรสเปร้ียว 5 กก./ถุง

89 มะระจีน กโิลกรัม 300 ลูกใหญ่ สด ไม่แก่ 5 กก./ถุง

90 มะระไทย กโิลกรัม 50 ลูกเล็ก สด 5 กก./ถุง

91 มะละกอดิบ กโิลกรัม 200 ลูกยาว สด 10 กก./ถุง

92 มนัไข่ดิบ กโิลกรัม 120 หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 1 กก./ถุง

93 มนัเทศดิบ กโิลกรัม 500 สด หัวใหญ่ ไม่มีดินติด หัวตรง 10 กก./ถุง

94 มนัฝรั งดิบ กโิลกรัม 100 สด ขนาดเท่าๆ กนั ไม่มีดินติด 10 กก./ถุง

95 เมด็พริกไทยออ่น กโิลกรัม 50 สด ไม่ด่า 1กก./ถุง

96 ยอดกะถิน กโิลกรัม 20 สด ใบไม่ร่วง 5 กก./ถุง

97 ยอดคะนา้ กโิลกรัม 500 สด ออ่น 5 กก./ถุง

98 ยอดมะพร้าวออ่น กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 3 กก./ถุง

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

100 สายบัว กโิลกรัม 100 สด ลอกแล้ว 5 กก./ถุง

101 หนอ่ไม้น้่า (ฝรั ง) กโิลกรัม 100 สด ไม่แก ่ล่าต้นขนาดกลาง 5 กก./ถุง

102 หนอ่ไม้สด กโิลกรัม 100 สไลด์เป็นแผ่น สด 5 กก./ถุง
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103 หอมแดง กโิลกรัม 500 สด หอมไทย ขนาดกลาง 5 กก./ถุง

104 หอมหวัใหญ่ กโิลกรัม 1,000 สด ขนาดเท่าๆ กนั 5 หัว/ก.ก. 5 กก./ถุง

105 หวัแครอท กโิลกรัม 1,200 สด ไม่มีกา้น พันธุ์นอก 5 ก.ก./ถุง

106 หวัปลี กโิลกรัม 100 สด หัวใหญ่ 5 กก./ถุง

107 หัวผักกาดขาว (ฉ่ายเท้า) กโิลกรัม 3,000 สด ไม่มีกา้น ไม่มีดินติด 5 กก./ถุง

108 เหด็นางฟ้า กโิลกรัม 100 สด สะอาด ดอกใหญ่ 1 กก./ถุง

109 เหด็ฟาง กโิลกรัม 100 ดอกตูม ดอกใหญ่ อ่อน สด สะอาด 5 ก.ก./ถุง

110 เหด็หหูน ู- สด กโิลกรัม 80 สด สะอาด 2 กก./ถุง

111 คะนา้ฮ่องกง กโิลกรัม 5 สด ใหม่ 1 กก./ถุง

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

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

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

115 มะเขือเทศเชอรี กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง

116 เหด็เข็มทอง กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง

117 เหด็ออริจิ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง

118 ใบบวับก กโิลกรัม 5 สด ไม่ติดราก 1 กก./ถุง

119 ดอกอญัชันสด กโิลกรัม 5 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง

120 มะเขือไข่เต่าขาว/ม่วง กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง

121 มะเขือม่วงใหญ่ กโิลกรัม 10 ใหม่ สด สะอาด 1 กก./ถุง

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

123 ผักชีลาว กโิลกรัม 10 สด สะอาด ไม่เน่า ไม่แฉะ 1 กก./ถุง

124 มะเขือเสวย กโิลกรัม 100 ใหม่ สด สะอาด ไม่แก่ 1 กก./ถุง

125 กล้วยไข่ หวี 100 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

126 กล้วยน้่าว้า หวี 1,000 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

127 กล้วยหอม หวี 30 15 ลูก/หวีหรือมากกว่า สด ตามบรรจุ

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

129 ขนนุสุก กโิลกรัม 200 แกะเปลือก แกะเม็ด สด สะอาด 1 กก./ถุง

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

131 เงาะโรงเรียน กโิลกรัม 2,000 สด ไม่ด่า 10 กก./ถุง

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

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

134 แตงไทยสุก กโิลกรัม 100 สด หวาน 10 กก./ถุง

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

136 ทุเรียนสุก กโิลกรัม 100 พันธุ์ชะนี แกะเปลือก 10 กก./ถุง
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137 ฝรั ง กโิลกรัม 4,000 พันธุ์สาลี  ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

138 พุทรา กโิลกรัม 500 พันธุ์แอปเปิล้ ลูกใหญ่ สด 10 กก./ถุง

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

140 มะม่วงน้่าดอกไมสุ้ก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง

141 มะม่วงฟ้าลั นดิบ กโิลกรัม 500 สด หวาน มัน 10 กก./ถุง

142 มะม่วงอกร่องสุก กโิลกรัม 100 หวาน ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง

143 มะละกอสุก กโิลกรัม 3,000 พันธุ์แขกด่าหรือฮอลแลนด์ 10 กก./ถุง

144 มงัคุด กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

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

146 ลองกอง กโิลกรัม 1,000 สด หวาน ลูกใหญ่ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

147 ละมดุ กโิลกรัม 100 สด หวาน กรอบ ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง

148 ล่าไย กโิลกรัม 1,000 สด หวาน กรอบ เนือ้หนา 10 กก./ถุง

149 ล้ินจี กโิลกรัม 100 สด หวาน สีแดง ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

150 สตรอเบอรี กโิลกรัม 100 สด หวาน ลูกใหญ่ สีแดง 10 กก./ถุง

151 ส้มเขียวหวาน กโิลกรัม 4,000 สด หวาน เบอร์ 0 ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

152 ส้มเช้ง กโิลกรัม 500 สด หวาน ลูกใหญ่ ผิวไม่ช้่า 10 กก./ถุง

153 ส้มโอ ลูก 100 พันธุ์ทองดี สด ตามบรรจุ

154 สับปะรดเนือ้สอง กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

155 สับปะรดเนือ้หนึ ง กโิลกรัม 2,500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

156 สับปะรดภเูกต็ กโิลกรัม 500 สด หวาน ไม่ติดใบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

157 สาลี กโิลกรัม 300 สด หวาน กรอบ ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

158 องุ่นเขียว กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่้่า ลูกใหญ่ เปน็พวง 10 กก./ถุง

159 องุ่นมว่ง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน ไมช่้่า ลูกใหญ่ เปน็พวง 10 กก./ถุง

160 แอปเปิล้ (เขียว) กโิลกรัม 100 พันธุ์วอชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

161 แอปเปิล้ (แดง) กโิลกรัม 100 พันธุ์วอชิงตัน สด หวาน กรอบ 10 กก./ถุง

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

163 ส้มสายน้่าผ้ึง กโิลกรัม 1,200 สด หวาน  ไม่ช้่า 10 กก./ถุง

164 ส้มโชกลุ กโิลกรัม 1,000 สด หวาน  ไม่ช้่า 10 กก./ถุง


