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ใบเสนอราคารายละเอียดคุณลกัษณะอาหารสด อาหารแห้ง เพ่ือประกอบอาหารสําหรับผู้ป่วยสถาบันโรคทรวงอก 
ประจําปีงบประมาณ 2561 ความต้องการจํานวนที่ใช้ในระยะเวลา 12 เดือน 

(ตั้งแต่ วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 30 กันยายน 2561) โดยแบ่งเป็น 3 หมวดดังนี้ 
 

ลําดับ รายการ 
จํานวนของที่ใช้
ภายใน 12 เดือน 

โดยประมาณ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
(รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 

หมวด  ก.  อาหารเนื้อสัตว์ 
เนื้อสัตว์ทุกชนิดจะต้องสด  ไม่มีรอยจ้ําเขียว  สะอาด  ไม่มีกลิ่น 
ไม่อัดน้ําแข็ง  ผ่านกระบวนการผลิตและการบรรจุจากโรงงาน 
ที่มีมาตรฐานการรับรองคุณภาพบรรจุถุงละ 1 กก. บรรจุภณัฑ์ (Packaging)  
มีตราสัญลักษณ์แสดงเครื่องหมายการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย (Food 
Safety)   กระทรวงสาธารณสุขหรือเครื่องหมายอาหารปลอดภัยจากกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ 

  

 

 
1 

ประเภทไก่, เป็ด 
ปีกไก่กลางขนาด 30-35 ชิ้น/กก. บรรจุ 1 กก./ถุง 600 กก.  

 

2 ปกีไก่เต็ม ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 600 กก.   
3 เนื้ออกไก่บดไม่มีหนังปน ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 1200 กก.   
4 โคนปีกไก่ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 600 กก.   
5 น่องไก่ติดสะโพก สะโพกไก่ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
6 ซี่โครงไก่ ไม่มีหัว หลอดลม และส่วนท้อง น้ําหนักไม่ต่ํากว่า  500 กรัม 500 กก.   
7 น่องไก่ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
8 เนื้ออกไก่ ไม่มีหนัง ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 1200 กก.   
9 ตับไก่ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 200 กก.   
10 ไก่หั่นชิ้น (เนื้ออกไก่) ไม่มีหนัง ขนาด 20 กรัม/ชิ้น 1200 กก.   
11 สันในไก่/สันในไก่บด 1200 กก.   
12 เลือดไก่ก้อน 400 ก้อน   
13 ไก่จ๊อ บรรจุภาชนะสะอาด น้ําหนัก 1 กก./ถุง ตราห้าดาว หรือซีพี 200 กก.   
14 กุนเชียงไก่  บรรจุภาชนะสะอาด น้ําหนัก 1 กก./ถุง ตรานิภา, ตราซีพี หรือ 

ตรา ส.ขอนแก่น 
100 กก.   

15 ไส้กรอกไก่ บรรจุภาชนะสะอาด น้ําหนัก 1 กก./ถุง ตราบีลัคก้ี หรือ 
ตราบางกอกแฮม 

100 กก.   

16 ลูกชิ้นไก่ บรรจุภาชนะสะอาด น้ําหนัก 500 กรัม/ถุง ตราซีพี หรือ 
ตรา SAVE PAK 

200 กก.   

17 ลูกชิ้นไก่สาหร่าย บรรจุภาชนะสะอาด น้ําหนัก 1 กก./ถุง ตราซีพี หรือ 
ตราเบทาโกร 

200 กก.   
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ลําดับ รายการ 
จํานวนของที่ใช้
ภายใน 12 เดอืน 

โดยประมาณ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
(รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 
ประเภท เนื้อหมู   สด  ไม่มีรอยจ้ําเขียว สะอาด ไม่มีกลิ่น 
บรรจุถุงละ 1 กก. 

  
 

1 เลือดหมูก้อน 800 ก้อน   
2 กระดูกสันหลังหมู สด สะอาด 600 กก.   
3 ซี่โครงหมูตัดเป็นชิ้น สด  สะอาด 400 กก.   
4 ซ่ีโครงหมูอ่อนตัดเป็นชิ้น สด สะอาด 400 กก.   
5 ตับหมูสด สะอาด 100 กก.   
6 หมูบดสันนอกไม่ติดมัน 1200 กก.   
7 หมูสันนอกไม่ติดมัน 1200 กก.   
8 หมูสันในเป็นเส้น ไม่ติดมัน 1000 กก.   
9 หมูสันนอกหั่นเต๋า ไม่ติดมัน 500 กก.   
10 หมูสันนอกหั่นชิ้น ไม่ติดมัน 1200 กก.   
11 กุนเชียงหมู บรรจุภาชนะสะอาด บรรจุ 1 กก./ถุง ตรานิภา หรือตราบ้านไผ่ 100 กก.   
12 หมูหยองอย่างดี กรอบ ใหม่ไม่ป่น ไม่เหม็นหืน ไม่มีสิ่งเจือปน 

ตรา ส.ขอนแก่น หรือตราบ้านไผ่ 
100 กก.   

13 ไส้กรอกหมูคอกเทล บรรจุภาชนะสะอาด  บรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี หรือ 
ตราบางกอกแฮม 

200 กก.   

14 ไส้กรอกหมู บรรจุภาชนะสะอาด  บรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี หรือ 
ตราบางกอกแฮม 

200 กก.   

15 ลูกชิ้นหมู บรรจุภาชนะสะอาด  บรรจุ 1 กก./ ถุง ตราไม่ลองไม่รู้     
หรือตราฮ้ังเพ้ง 

400 กก.   

16 หมูเด้ง ไม่ปรุงรส บรรจุภาชนะสะอาด บรรจุ 500 กรัม/ถุง 200 กก.   
17 เต้าหู้แคระยัดไส้หมู บรรจุภาชนะสะอาด  บรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
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ลําดับ รายการ 
จํานวนของที่ใช้
ภายใน 12 เดือน 

โดยประมาณ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
(รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 
ประเภทปลาต่าง ๆ  กุง้  ปลาหมึก  เนื้อสัตว์ทุกชนิดต้องสด เนื้อไม่เละ สะอาด
ไม่มีกลิ่น 

  
 

1 เนื้อปลาเก๋าชิ้นกลาง บรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
2 เนื้อปลาเก๋าชิ้นใหญ่ บรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
3 เนื้อปลากะพงชิ้นกลาง   บรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
4 เนื้อปลากะพงชิ้นใหญ่   บรรจุ 1 กก./ถุง 400 กก.   
5 เนื้อปลาโรนัน หรือปลาช่อนทะเลแล่  สด บรรจุภาชนะสะอาด เป็นชิ้นท่อน

กลางตัวเท่านั้น ขนาดบรรจุไม่ต่ํากว่า 1 กก./ถุง 
600 กก.   

6 ปลาตาเดียวสด  เนื้อไม่เละ ขอดเกล็ดควักไส้ สะอาด ขนาดตัว 
ไม่น้อยกว่า 500 กรัม 

400 กก.   

7 ปลาโอสด เนื้อไม่เละ ท้องไม่แตก ขอดเกล็ดควักไส้ สะอาด 
ขนาดตัวไม่น้อยกว่า 500 กรัม 

400 กก.   

8 ปลาทับทิมสด เนื้อไม่เละ ท้องไม่แตก ขอดเกล็ดควักไส้ สะอาด 
ขนาดตัวไม่น้อยกว่า 500 กรัม 

400 กก.   

9 ปลาสีกุนสดควักไส้ เนื้อไม่เละท้องไม่ผุ ขนาด 10 ตัว/กก. 400 กก.   
10 ปลาดาบเงินตัวโต เนื้อไม่เละท้องไม่ผุ น้ําหนักไม่ต่ํากว่า 500กรัม/ตัว 400 กก.   
11 เนื้อปลากรายขูด (เนื้อล้วน) เฉพาะเนื้อปลากราย ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ถุง 200 กก.   
12 เนื้อปลาเบญจพรรณ (เนื้อล้วน) สด ไม่ใส่สี  ไม่มีสิ่งเจือปน เฉพาะเนื้อปลา  

ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ถุง 
400 กก.   

13 เนื้อปลายี่สกขูดชนิดต้มสุก บรรจุภาชนะสะอาด 200 กก.   
14 ปลาช่อนสด ขอดเกล็ดและหั่น ชิ้นเท่ากัน ขนาดไม่น้อยกว่า400 กรัม/ตัว 400 กก.   
15 ปลาช่อน (เนื้อล้วน) สด ขอดเกล็ดแล่ก้างกลางออก 400 กก.   
16 ปลาซาบะสด เนื้อไม่เละ ขนาดตัวประมาณ 500 กรัม/ตัว 400 กก.   
17 ปลาสําลีสด ควักไส้ เนื้อไม่เละ ท้องไม่แตก ขนาด 6 ตัว/กก. 400 กก.   
18 ปลาดุกด้านสดหั่นแล้ว ไม่รวมหัวและไส้ ขนาดเท่ากัน ขนาด 3 ตัว/กก. 600 กก.   
19 ปลาแดงสด ท้องไม่ผุ เนื้อไม่เละ ขอดเกล็ดควักไส้ ขนาด 6 ตัว/กก. 500 กก.   
20 ปลาทูสดควักไส้ เนื้อไม่เละ ท้องไม่ผุ ขนาด 10 ตัว/กก. 500 กก.   
21 ปลากระบอกสดขอดเกล็ด ควักไส้ ท้องไม่แตก ขนาด 6 ตัว/กก. 400 กก.   
22 ปลาทูนึ่ง แม่กลอง บรรจุเข่งละ 2 ตัว น้ําหนักไม่ต่ํากว่า 50 กรัม/ตัว 200 เข่ง   
23 ปลาน้ําดอกไม้สด เนื้อไม่เละ ท้องไม่แตก ขอดเกล็ด ควักไส้   

น้ําหนักไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ตัว 
400 กก.   

24 ปลานิลสด ขอดเกล็ด ควักไส้ ท้องไม่แตก ขนาดไม่น้อยกว่า 6 ตัว/ กก. 400 กก.   
25 เนื้อปลานิลสด (เนื้อล้วน) ขอดเกล็ด แล่ก้างกลาง  เนื้อไม่เละ  

น้ําหนักชิ้นละ 25-30 กรัม 
400 กก.   

26 ปลากดย่าง ใหม่ ไม่มีกลิ่นหืน 200 กก.   
27 ปลาช่อนแดดเดียว  ไม่มีรา บรรจุภาชนะสะอาด  ไม่มีกลิ่นหืน 100 กก.   
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ลําดับ รายการ 
จํานวนของที่ใช้
ภายใน 12 เดือน 

โดยประมาณ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
(รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มแล้ว) 

28 ปลาดุกแดดเดียว  ไม่มีรา บรรจุภาชนะสะอาด ไม่มีกลิ่นหืน 100 กก.   
29 ปลาสลิดแดดเดียว  ไม่มีรา บรรจุภาชนะสะอาด ไม่มีกลิ่นหืน 100 กก.   
30 ปลาแป้นสด เนื้อไม่เละ ท้องไม่แตก ขนาด 6 ตัว/กก. 400 กก.   
31 ปลาดอลลี่ (เนื้อล้วน) บรรจุภาชนะสะอาด ตราซีพี หรือตราเคซีจี 400 กก.   
32 ลูกชิ้นปลากลม  บรรจุภาชนะสะอาดใหม่  ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี  

หรือตรา SAVE  PAK 
400 กก.   

33 ลูกชิ้นปลาแท่งต้ม บรรจุภาชนะสะอาด ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง  ตราซีพี  
หรือตรา SAVE  PAK 

400 กก.   

34 ลูกชิ้นปลาแท่งทอด บรรจุภาชนะสะอาด ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี  
หรือตรา SAVE  PAK 

400 กก.   

35 ลูกชิ้นปลารักบี้  บรรจุภาชนะสะอาด ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี  
หรือตรา SAVE  PAK 

400 กก.   

36 เกี๊ยวปลา บรรจุภาชนะสะอาด ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี  
หรือตรา SAVE  PAK 

300 กก.   

37 เนื้อกุ้งขาว (เนื้อล้วน) บรรจุภาชนะสะอาด ขนาด500 กรัม/ถุง 200 กก.   
38 กุ้งกุลาดําสด หัวหางติดแน่นไม่อัดน้ําแข็ง ขนาดตัวยาวไม่น้อยกว่า  3”  

ขนาด 50 ตัว/กก. 
400 กก.   

39 กุ้งขาวสด  หัวหางติดแน่นไม่อัดน้ําแข็ง ขนาดตัวยาวไม่น้อยกว่า 3”   
ขนาด 50 ตัว/กก. 

400 กก.   

40 ลูกชิ้นกุ้ง  บรรจุภาชนะสะอาด ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง ตราซีพี  
หรือตรา SAVE PAK 

300 กก.   

41 เนื้อปูทะเลแกะแล้วเป็นก้อนไม่มีกระดูก 100 กก.   
42 ปลาหมึกกล้วยสด ลอกหนังสะอาด เนื้อไม่เละ ขนาดยาวไม่ต่ํากว่า 4” 200 กก.   
43 ปลาอินทรีเค็มใหม่ ตัวใหญ่ เนื้อไม่แข็ง ขนาดไม่ต่ํากว่า 1.5 กก./ตัว 200 กก.   
44 หอยแมลงภู่สดแกะเปลือก ไม่มีน้ําปน ภาชนะบรรจุ สะอาด ขนาด 1 กก./ถุง 200 กก.   
45 หอยแมลงภู่แกะเปลือกต้มสุก ไม่มีน้ําปน ภาชนะบรรจุ สะอาด  

ขนาด 1 กก./ถุง 
200 กก.   

46 หอยลายสดทั้งเปลือก สะอาด  ไม่มีกลิ่นเหม็น  ไม่ติดโคลน 200 กก.   
47 ขนมจีบไส้ต่างๆ บรรจุไม่น้อยกว่า 16 กรัม/ชิ้น ถุงบรรจุ 30 ชิ้น 300 ถุง   
48 ขนมจีบหยกไส้ต่างๆ บรรจุไม่น้อยกว่า 16 กรัม/ชิ้น ถุงบรรจุ 30 ชิ้น 300 ถุง   
49 ฮะเก๋าไส้กุ้ง บรรจุถุงละ 24 ชิน้ (น้ําหนัก 432 กรัม) 300 ถุง   
50 ซาลาเปาไส้หมูแดง น้ําหนัก 37 กรัม/ชิ้น บรรจุถุงละ 16 ชิ้น 300 ถุง   
51 ซาลาเปาไส้ครีม, ไส้ถั่วดํา น้ําหนัก 37 กรัม/ชิ้น บรรจุถุงละ 16 ชิ้น 300 ถุง   
52 ซาลาเปาไส้หมูสับ น้ําหนัก 37 กรัม/ชิ้น บรรจุถุงละ 16 ชิ้น 300 ถุง   

 
                                               หมวด ก   อาหารเนื้อสัตว์   เป็นเงิน.........................................บาท 
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ลําดับ รายการ 
จํานวนของที่ใช้
ภายใน 12 เดือน 

โดยประมาณ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
(รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มแล้ว) 

 หมวด ข   ผักสด  ผลไม้ และขนมต่าง ๆ 
ประเภทผักสดต่าง ๆ  ผักสดทุกชนิด คัดตัดแต่งแล้วใบไม่ช้ํา หัวไม่ฝ่อ สะอาด 
ผักดอกทุกชนิดต้องตัดแต่งแล้ว 

   

1 เผือกหอมใหม่สด 200 กก.   
2 เห็ดเข็มทอง 200 กก.   
3 เห็ดหอมสด 200 กก.   
4 เห็ดนางฟ้าสด 800 กก.   
5 เห็ดฟางดอกตูมขนาดกลาง 600 กก.   
6 เห็ดหูหนูสดไม่มีน้ําปน 400 กก.   
7 แครอทนอกสดคัดแล้ว 500 กก.   
8 แตงโมอ่อนสดคัดแล้ว 400 กก.   
9 แตงกวาอ่อนสดคัดแล้ว 600 กก.   
10 แตงร้านสดคัดแล้ว 600 กก.   
11 ใบโหระพาสดใบไม่ช้ํา 400 กก.   
12 ใบเตยหอมสดคัดแล้ว 200 กก.   
13 ใบบัวบกอ่อนสดคัดแล้วใบไม่ช้ํา 400 กก.   
14 ใบแมงลักสดใบไม่ช้ํา 400 กก.   
15 ต้นกุ้ยช่ายสดใบเขียว 200 กก.   
16 ใบชะพลูสด 200 กก.   
17 ใบตองกล้วยน้ําว้า/กล้วยตานีสด 200 กก.   
18 กระทงใบตอง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5” สูง 1.5” 3000 กระทง   
19 ใบมะกรูดสด 200 กก.   
20 ใบยออ่อนสดคัดแล้ว 100 กก.   
21 ใบยี่หร่าสด 100 กก.   
22 กระชายสด (หัว) 400 กก.   
23 กระชายสดหั่นฝอยคัดแล้ว 600 กก.   
24 กวางตุ้งสดคัดแล้ว 800 กก.   
25 กวางตุ้งไต้หวันสดคัดแล้ว 800 กก.   
26 เบบี้กวางตุ้งไต้หวันสดคัดแล้ว 300 กก.   
27 กระเพราสดคัดแล้ว 600 กก.   
28 กะหล่ําดอกคัดตัดใบแล้ว 800 กก.   
29 กะหล่ําม่วงสดคัดแล้ว 400 กก.   
30 กะหล่ําปลีสดคัดแล้ว 800 กก.   
31 ขม้ินขาวอ่อนสดคัดแล้ว 200 กก.   
32 ขม้ินเหลืองคัดแล้ว 100 กก.   
33 ข้าวโพดอ่อนสด 400 กก.   
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34 ข้าวโพดดิบชนิดปอกเปลือกพันธุ์สวีท/ข้าวโพดหวาน/ พันธุ์ข้าวเหนียว  
(5 ฝัก/กก.) 

500 กก.   

35 ข่าสด (อ่อน/แก่) 300 กก.   
36 ขิงสด เป็นแง่ง 300 กก.   
37 ขิงสดหั่นฝอย 300 กก.   
38 คื่นฉ่ายสดคัดแล้วใบสีเขียว 600 กก.   
39 คะน้าสดต้นใหญ่คัดแล้วใบไม่ช้ํา 800 กก.   
40 คะน้าฮ่องกงสดคัดแล้ว 200 กก.   
41 ยอดชะอมสดคัดแล้ว 200 กก.   
42 ดอกแคอ่อนสดคัดแล้ว 200 กก.   
43 ดอกหอมอ่อนสดคัดแล้ว (ตามฤดูกาล) 500 กก.   
44 ต้นหอมสดต้นขนาดกลางคัดแล้ว 400 กก.   
45 ตะไคร้สดคัดแล้ว 400 กก.   
46 ยอดตําลึงสดเด็ดก้านคัดแล้วใบไม่ช้ํา 200 กก.   
47 ถั่วแขกอ่อนสดคัดแล้ว 600 กก.   
48 ถั่วงอกสด สะอาด ไม่มีสารฟอกขาว 600 กก.   
49 ถั่วลันเตาอ่อนสดคัดแล้ว 600 กก.   
50 ถั่วฝักยาวอ่อนสดฝักไม่บวม ไม่ฝ่อ 600 กก.   
51 ถั่วหวานสดคัดแล้ว 400 กก.   
52 ถั่วพูอ่อนสดคัดแล้ว 400 กก.   
53 บล็อกโคลีสดคัดแล้ว 600 กก.   
54 บวบเหลี่ยมอ่อนสดคัดแล้ว 800 กก.   
55 แขนงกะหล่ําอ่อนสดคัดแล้ว 600 กก.   
56 ผักโขมจีนสดคัดแล้ว 800 กก.   
57 ผักกาดขาวอ่อนสดคัดแล้ว 800 กก.   
58 ผักกาดหางหงษ์สดคัดแล้ว 600 กก.   
59 ยอดผักกระเฉดอ่อนสดเด็ดยอดคัดแล้ว 400 กก.   
60 ผักกาดแก้วสดคัดแล้ว 400 กก.   
61 ผักกาดหอมสดคัดแล้ว 400 กก.   
62 ดอกกุ้ยช่ายอ่อนสดคัดแล้ว 600 กก.   
63 ผักชีสดคัดแล้ว 400 กก.   
64 ผักชีฝรั่งสดคัดแล้ว 400 กก.   
65 ผักบุ้งไทยสดตัดรากแล้ว 600 กก.   
66 ผักบุ้งจีนอ่อนสดคัดแล้ว 800 กก.   
67 พริกไทยอ่อนสดเป็นช่อ 200 กก.   
68 พริกข้ีหนูสดสีเขียวเด็ดก้านคัดแล้ว 200 กก.   
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69 พริกข้ีหนูสดสีแดงเด็ดก้านคัดแล้ว 400 กก.   
70 พริกข้ีหนูสวนสดคัดแล้ว 200 กก.   
71 พริกชี้ฟ้าสดสีเขียวคัดแล้ว 200 กก.   
72 พริกชี้ฟ้าสดสีแดงคัดแล้ว 300 กก.   
73 พริกเหลืองสดคัดแล้ว 200 กก.   
74 พริกหยวกสดคัดแล้ว 200 กก.   
75 พริกหนุ่มสดคดัแล้ว 200 กก.   
76 พริกหวานสีเขียวสดคัดแล้ว 200 กก.   
77 พริกหวานสีเหลืองสดคัดแล้ว 200 กก.   
78 พริกหวานสีแดงสดคัดแล้ว 200 กก.   
79 ลูกมะกรูดผลใหญ่ 200 ผล   
80 ฟักเขียวลูกใหญ่ไม่ฟ่าม 1000 กก.   
81 ยอดฟักแม้วสดคัดแล้ว 500 กก.   
82 ฟักทองสดเนื้อเหนียวคัดพิเศษ 1000 กก.   
83 มะเขือเจ้าพระยาอ่อนสดคัดแล้ว 800 กก.   
84 มะเขือเทศท้อผลใหญ่คัดแล้ว 600 กก.   
85 มะเขือเทศสีดาสดคัดแล้ว 600 กก.   
86 มะเขือเทศราชินีสดคัดแล้ว 400 กก.   
87 มะเขือพวงอ่อนสดเด็ดก้านแล้ว 300 กก.   
88 มะเขือยาวอ่อนสดคัดแล้ว 800 กก.   
89 มะเขือไข่เต่า, มะเขือเสวยอ่อนสดคัดแล้ว  (สีเขียว,สีขาว,สีม่วง) สําหรับ 

จิ้มน้ําพริก 
200 กก.   

90 มะดันสดคัดแล้ว 100 กก.   
91 มะนาวผลใหญ่ เบอร์ 1 4000 ผล   
92 มะอึกสดคัดแล้ว 100 กก.   
93 มะพร้าวคั้นแยกหัวแยกหางสดใหม่ 100 กก.   
94 มะพร้าวทึมทึก 100 ผล   
95 มะพร้าวอ่อนน้ําหอม/มะพร้าวเผาน้ําหอม 200 ผล   
96 มะระจีนสด คัดแล้ว น้ําหนักลูกไม่น้อยกว่า 400 กรัม 800 กก.   
97 มันเทศ หัวขนาดกลาง  ไม่ฟ่าม เนื้อแน่น คัดแล้ว 600 กก.   
98 แห้วสดปอกเปลือก คัดแล้ว 400 กก.   
99 หัวปลีใหม่สดคัดแล้ว 200 กก.   
100 มันฝรั่งสดเนื้อแน่นคัดพิเศษ 600 กก.   
101 ยอดคะน้าอ่อนสดคัดพิเศษ 400 กก.   
102 ยอดมะพร้าวอ่อนสดคัดแล้วไม่แช่น้ํายาฟอกขาว 600 กก.   
103 ใบสะระแหน่สดคัดแล้ว 140 กก.   
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104 สับปะรดแกงตัดจุกคัดแล้ว 800 กก.   
105 สายบัวใหม่สดลอกเปลือก คัดแล้ว 400 กก.   
106 หน่อไม้ไผ่ตงหวานลอกเปลือก(ชนิดหัว)  ตามฤดูกาล 400 กก.   
107 หน่อไม้ไผ่ตงหวานไส้เป็นแผ่นอ่อนสดคัดแล้ว  ตามฤดูกาล 400 กก.   
108 หน่อไม้ฝรั่งอ่อนสดคัดแล้ว 400 กก.   
109 หน่อไม้ลวกหั่นเป็นเส้นคัดแล้ว 200 กก.   
110 หัวผักกาดขาวอ่อนสดคัดแล้ว (ไชเท้า) 800 กก.   
111 มะม่วงดิบ (พันธุ์แรด, แก้ว, หรือน้ําดอกไม้) 200 กก.   
112 มะละกอดิบสดใหม่คัดแล้ว 600 กก.   
113 หอมหัวใหญ่ 400 กก.   

 ประเภท  ผลไม้ตามฤดูกาลต่าง ๆ    

1 กล้วยไข่ สุก/ห่าม  คัดพิเศษไม่ช้ําขนาด 12-15 ผล/หวี 400 หว ี   
2 กล้วยน้ําว้าสุก/ห่าม  คัดพิเศษไม่ช้ําขนาด 12-15 ผล/หว ี 400 หว ี   
3 แก้วมังกรสีขาว/สีแดง หวานใหม่คัดพิเศษ 600 กก.   
4 ขนุนแกะยวงเลาะเมล็ดออก (ยวงใหญ่) 100 กก.   
5 แตงไทยสุก 200 กก.   
6 ลิ้นจี่ฮงฮวย, จักรพรรดิ์ คัดแล้ว 200 กก.   
7 พุทราผลกลม คัดพิเศษ 200 กก.   
8 แคนตาลูปสีส้ม/สีเขียวสุก ผลใหญ่  รสหวานคัดพิเศษ 600 กก.   
9 เงาะโรงเรียนหวานใหม่สดคัดแล้ว 400 กก.   
10 ชมพู่เพชร/พันธุ์ทับทิมจันทร์ ใหม่สดคัดแล้ว 600 กก.   
11 แตงโมจินตหราผลใหญ่สีแดงคัดแล้ว ขนาดผล 2.5 กก./ผล 600 กก.   
12 ฝรั่งพันธุ์แป้นสีทอง/พันธุ์กิมจู  ขนาด 4 ผล/กก. 400 กก.   
13 มะละกอสุกพันธุ์แขกดํา/ฮอลแลนด์ ผลใหญ่ คัดแล้ว ขนาดไม่น้อย 1 กก./ผล 600 กก.   
14 มังคุดสุกผิวมันคัดพิเศษ 400 กก.   
15 ลองกองตันหยงมัสคัดพิเศษ 400 กก.   
16 ส้มเขียวหวานลายน้ําตาล คัดแล้ว  ขนาด 8 ผล/กก. 600 กก.   
17 ส้มสายน้ําผึ้งคัดแล้ว  ขนาด 8 ผล/กก. 600 กก.   
18 ส้มโอทองดี/ขาวแตงกวา/ขาวน้ําผึ้ง ผลใหญ่  คัดพิเศษ ขนาดผลไม่น้อยกว่า 

1.5 กก./ผล 
400 ผล   

19 องุ่นเขียวผลยาวเป็นช่อคัดพิเศษ 400 กก.   
20 สับปะรด ศรีราชาหวานเนื้อหนึ่ง  ขนาดผลไม่น้อยกว่า 1.5 กก./ผล 600 กก.   
21 แอปเปิ้ล ตรา วอชิงตัน/กาล่า ขนาดไม่น้อยกว่า 7 ผล/กก. 400 กก.   
22 มะม่วงดิบเขียวเสวยคัดแล้ว 400 กก.   
23 สาลี่น้ําผึ้ง ผลใหญ่ คัดพิเศษ ขนาด 4 ผล/กก. 400 กก.   
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 ประเภทขนมต่าง ๆ    
1 ขนมถ่ัวแปบ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
2 ขนมตะโก้ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
3 ขนมสอดไส้ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
4 ขนมฟักทอง  ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
5 วุ้นหน้าต่าง ๆ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
6 ขนมลืมกลืน ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
7 สังขยาเผือก ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กลอ่ง   
8 ข้าวเหนียวหน้าต่าง ๆ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
9 ขนมเล็บมือนาง ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
10 ข้าวเกรียบปากหม้อ  ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
11 ขนมมันถ้วย ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
12 ขนมเปียกปูนดอกไม้ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
13 ข้าวเหนียวตัด ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
14 ขนมกล้วย ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
15 ขนมหม้อแกง ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
16 ขนมน้ําดอกไม้ ร้านเก้าพ่ีน้อง  หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
17 ขนมเหนียว ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
18 สาคูไส้หมู ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
19 ขนมถ่ัวกวน/ขนมเผือกกวนดอกไม้ ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
20 ขนมชั้นใบเตย, อัญชัน ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
21 ขนมต้ม ร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
22 ขนมหยกมณ ีร้านเก้าพ่ีน้อง หรือร้านเพชรบุรี 2000 กล่อง   
23 เฉาก๊วยแบบนิ่ม 400 กก.   
24 ถั่วแดงต้มสุก 200 กก.   
25 ซ่าหริ่มชูถิ่น 200 กก.   
26 ถั่วเหลืองซีกนึ่งสุก (เต้าส่วน) 200 กก.   
27 ทับทิมกรอบไส้แห้ว 200 กก.   
28 ฟักทองเชื่อม 150 กก.   
29 มันเชื่อม 150 กก.   
30 ลอดช่องไทย สีขาว, เขียว 200 กก.   
31 ลอดช่องสิงคโปร์ 200 กก.   
32 แป้งขนมรวมมิตรต้มสุก 200 กก.   
33 ลูกเดือยนึ่งสุก 200 กก.   
34 ลูกชิด 200 กก.   
35 จาวตาลเชื่อม 150 กก.   
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36 วุ้นมะพร้าว 200 กก.   
37 สาคูเม็ดใหญ่ต้มสุกไม่มีน้ําปน 200 กก.   
38 พุทราจีนเชื่อม 200 กก.   
39 แป้งกรุบ 200 กก.   
40 แป้งครองแครงดิบ 200 กก.   
41 แป้งขนมบัวลอยดิบสีต่าง ๆ 200 กก.   
42 ข้าวโพดต้มแกะเมล็ด 200 กก.   
43 เม็ดบัวนึ่ง 200 กก.   
44 เส้นทับทิมขาวสุกแล้ว 200 กก.   
45 แปะก๊วยต้มสุก 200 กก.   

 
 

                              หมวด ข   ผักสด  ผลไม้ และขนมต่าง ๆ  เป็นเงิน.........................................บาท 
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หมวด  ค.  ประเภทไข่ต่าง ๆ  ของแห้ง, เครื่องปรุงและเบ็ดเตล็ด - 
- ประเภทไข่ต่าง ๆ บรรจุถาดใส่ไข่ชนิดพลาสติกแผงสะอาด 
ไข่ทุกชนิดต้องสะอาด ไม่บุบไม่แตก ไม่มีมูลสัตว์ติดเปลือก 
- ประเภทของแห้ง, เครื่องปรุงและเบ็ดเตล็ด  บรรจุภาชนะ 
สะอาด ไม่มีเชื้อรา ต้องระบุวันผลิตและวันหมดอายุ 
มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพทุกประเภท 

  

 

1 ไข่เป็ดสด เบอร์ 1 30000 ฟอง   
2 ไข่เค็มสุก 600 ฟอง   
3 ไข่เค็มดิบ 600 ฟอง   
4 ไข่ไก่สด เบอร์ 2  (น้ําหนัก 55 กรัม/ฟอง) 60000 ฟอง   
5 ไข่ขาวพาสเจอร์ไรส์ ตราซีพี บรรจุแกลลอนละ 2 กก. 2000 แกลลอน   
6 เก๋าก้ี  ไม่พบรา  ไม่มีสิ่งปนเปื้อน 50 กก.   
7 เกี้ยมอ๋ี 200 กก.   
8 เห็ดหูหนูขาว สีขาวไม่เหม็นสาบ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน 100 กก.   
9 เห็ดหอมแห้ง  มีกลิ่นหอม ขนาดดอกกลาง 100 กก.   
10 โป๊ยกั๊ก ไม่พบรา ไม่มีสิ่งปนเปื้อน 50 กก.   
11 กระเทียมไทยกลีบเล็ก แกะกลีบ แห้ง ไม่พบรา 100 กก.   
12 กระเทียมกลีบใหญ่  แกะกลีบ แห้ง ไม่พบรา 300 กก.   
13 กระเทียมบด  เปลือกน้อย ไม่มีรา 200 กก.   
14 กระเทียมดองแม่จินต์ บรรจุขวด น้ําหนักประมาณ 870 กรัม 100 ขวด   
15 กุ้งแห้ง  ตัวโต  ไม่มีสี  ตากแห้งสนิท 100 กก.   
16 ดอกเก็กฮวยแห้งใหม่ ขนาด 500 กรัม/ถุง 50 กก.   
17 เก็กฮวยสําเร็จรูป (ซอง)บรรจุถุงละ 12 ซอง (18 กรัม) ตราแม่แจง 

หรือตรากลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ต่าง ๆ 
150 ถุง    

18 มะตูมแห้งชนิดหั่นเป็นแผ่น 50 กก.   
19 มะตูมผงสําเร็จรูป (ซอง)บรรจุถุงละ 12 ซอง (18 กรัม) ตราแม่แจง 

หรือตรากลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ต่าง ๆ 
150 ถุง   

20 ขิงผงสําเร็จรูป (ซอง) บรรจุถุงละ 12 ซอง (18 กรัม) ตราแม่แจง 
หรือตรากลุ่มแม่บ้านสหกรณ์ต่าง ๆ 

150 ถุง   

21 กระเจี๊ยบแห้ง 100 กก.   
22 ลําไยแห้ง 100 กก.   
23 ปูนแดง 100 กก.   
24 สารส้ม 100 กก.   
25 พริกข้ีหนูแห้งอย่างดีสีแดง ไม่พบรา 100 กก.   
26 พริกแห้งอย่างดีสีเข็มเม็ดใหญ่พันธุ์บางช้าง 100 กก.   
27 พริกไทยเม็ดขาวอย่างดี 100 กก.    
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28 พริกไทยเม็ดดําอย่างดี 100 กก.   
29 พริกไทยป่นบรรจุถุงอย่างดีตรามือหรือตราเกษตร 150 กก.   
30 มะขามเปียกแกะเม็ดใหม่สีน้ําตาลอ่อนไม่มีกลิ่นสาป 400 กก.   
31 ลูกผักชี 100 กก.   
32 ยี่หร่า 100 กก.   
33 ข่าป่นแห้ง 100 กก.   
34 อบเชย 100 กก.   
35 ลูกกระวาน 40 กก.   
36 หอมแขกแห้ง ไม่เน่า ไม่พบรา 200 กก.   
37 หอมแดงหัวเล็ก แห้งสนิท หัวไม่ลีบ ตัดจุก 200  กก.   
38 สาหร่ายทะเลชนิดแผ่น 200 กก.   
39 งาขาว บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
40 ถั่วเขียวดิบ บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
41 ถั่วแดงดิบ บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
42 ถั่วแดงหลวง บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
43 ถั่วดํา บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
44 ถั่วลิสงเม็ดดิบ บรรจุถุงละ 500 กรมั ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
45 ถั่วลิสงเม็ดคั่วใหม่ บรรจุถุงละ 500 กรัม ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
46 ถั่วลิสงคั่วป่นใหม่   บรรจุถุงละ 500 กรัม  ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 กก.   
47 พริกข้ีหนูสวนป่น ใหม่ ไม่เหม็นหืน ไม่ข้ึนราขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  

500 กรัม/ถุง ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 
100 กก.   

48 เม็ดมะม่วงหิมพานต์ดิบคัดพิเศษ บรรจุภาชนะสะอาด 100 กก.   
49 ซอสพริก ตราโรซ่า น้ําหนักสุทธิ 1 กก. 200 ถุง   
50 ซอสมะเขือเทศ ตราโรซ่า น้ําหนักสุทธิ 1 กก. 200 ถุง   
51 ข้าวเหนียวขาว  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม/ถุง ตราเกษตร 

หรือตราไร่ทิพย์ 
200 กก.   

52 ข้าวเหนียวดํา  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ถุง ตราเกษตร  
หรือตราไร่ทิพย์ หรือตราข้าวทอง 

200 กก.   

53 ข้าวโจ๊กหอมมะลิ ตราเซเว่นกรีน ขนาดบรรจุ 1 กก./ซอง (1 ลัง/10 ซอง) 100 ลัง   
54 ดอกไม้จีน 100 กก.   
55 ฟองเต้าหู้บรรจุพลาสติก ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ถุง 200 กก.   
56 ผักกาดดองอย่างเปรี้ยวไม่มีน้ําปน 50 กก.   
57 หมี่กึงไส้หมู 100 กก.   
58 ลูกชิ้นหมู/ไก่/ปลา เจ 100 กก.   
59 โปรตีนเกษตรชนิดชิ้นเล็กละเอียด 100 กก.   
60 โปรตีนเกษตรสําเร็จรูปชนิดสด  รูปต่าง ๆ 100 กก.   
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61 เยื่อไผ่แห้งสีขาวใหม่ บรรจุถุงละ 100 กรัม/ถุง 200 ถุง   
62 กะทิธัญพืช ยูเอชที ขนาดกล่องละ 1000 มล. 800 กล่อง   
63 กะทิพาสเจอร์ไรส์ บรรจุถุงละ 1,000 กรัม ตราชาวเกาะ หรือตราทับสะแก 100 ถุง   
64 ลูกเกดชนิดกล่องตราลิโก้ ขนาด 250 กรัม/กล่อง 200 กล่อง   
65 กระเพาะปลาแห้งอย่างดีเป็นแผ่นไม่เหม็นหืน ไม่อมน้ํามัน เกรด เอ 

บรรจุถุงพลาสติกผนึกเรียบร้อย 
200 กก.   

66 เต้าเจี้ยวขาว (ตัก) 200 กก.   
67 ลูกเดือยดิบ บรรจุถุง 500 กรัม/ถุง ตราเกษตร หรือตราไร่ทิพย์ 200 ถุง   
68 ข้าวคั่วป่น ไม่พบรา ไม่มีสิ่งปนเปื้อนบรรจุถุง 500 กรัม/ถุง 200 ถุง   
69 เต้าหู้หลอดไข่ ตรานางพยาบาล หรือตราเกษตร 2000 หลอด   
70 เต้าหู้หลอดขาว ตรานางพยาบาล หรือตราเกษตร 2000 หลอด   
71 เต้าหู้ขาว, เต้าหู้เหลือง ชนิดนิ่ม 2000 แผ่น   
72 เต้าหู้ขาว, เต้าหู้เหลือง ชนิดแข็ง 2000 แผ่น   
73 เต้าหู้พวงใหม่ไม่เหม็นหืน 200 กก.   
74 เต้าหู้ปลา ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม/ถุง ตราซีพี หรือตราพีเอฟพี 200 ถุง   
75 หัวผักกาดหวานหั่นฝอย,สับ สีธรรมชาติ มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 100 กก.   
76 หัวผักกาดหวานชนิดหัว สีธรรมชาติ มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 100 กก.   
77 เส้นก๋วยเตี๋ยวเซี่ยงไฮ้สด 400 กก.   
78 เส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็ก, เส้นผัดไท 600 กก.   
79 ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ 800 กก.   
80 เส้นก๋วยจั๊บ 400 กก.   
81 เส้นยากิโซบะ 200 กก.   
82 เส้นบะหมี่แห้ง/เส้นบะหมี่หยก ขนาด บรรจุ 500 กรัม/ถุง 200 กก.   
83 เส้นสปาเก๊ตตี๊ ตราเบสท์ฟู้ดส์ หรือตราอิมพีเรียล บรรจุ 1,000  กรัม/ถุง 200 ถุง   
84 เส้นหมี่แห้ง ตราไวไว หรือตราทิพ ขนาด บรรจุ 2.7 กก./หอ่ 400 ห่อ   
85 เส้นหมี่ซั่ว 200 กก.   
86 แผ่นแป้งเกี๊ยว 200 กก.   
87 มักกะโรนีเบสท์ฟู้ดส์ ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม/ถุง 200 ถุง   
88 ขนมจีนเส้นเล็กใหม่ สด 600 กก.   
89 แป้งปอเปี๊ยะสดใหม่ 200 กก.   
90 สาคูเม็ดเล็กสีใบเตย ขนาดบรรจุถุงละ 480 กรัม ตราปลามังกร 

หรือตรานกนางแอ่น 
400 ถุง   

91 แป้งทอดกรอบ ขนาด 150 กรัม/ถุง มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 400 ซอง   
92 สาคูเม็ดเล็กสีขาว ขนาดบรรจุถุงละ 480 กรัม  ตราปลามังกร  

หรือตรานกนางแอ่น 
400 ถุง   
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93 กะปิอย่างดี ไม่เจือปนสิ่งอ่ืน ชนิดกระปุก ขนาด 575 กรัม/กระปุก มี

เครื่องหมายรับรอง (อย.) 
200 กระปุก   

94 สาคูเม็ดใหญ่ขนาดบรรจุถุงละ 480 กรัม ตราปลามังกร หรือตรานกนางแอ่น 400 ถุง   
95 แป้งข้าวโพด ตราคนอร์ หรือตราอิมพิเรียล ขนาดบรรจุ 700 กรัม/ถุง 200 ถุง   
96 แป้งข้าวจ้าว ตราช้างสามเศียร หรือตราปลามังกร ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 200 กก.   
97 แป้งข้าวเหนียว ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 200 กก.   
98 แป้งท้าวยายม่อม บรรจุ 480 กรัม/ถุง ตราปลามังกร หรือตราช้างสามเศียร 400 ถุง   
99 แป้งมัน ขนาดบรรจุ 980 กรัม/ถุง มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 200 ถุง   
100 แป้งสาลีเอนกประสงค์ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 200 ถุง   
101 มะนาวดอง บรรจุ ไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม/ขวด 150 ขวด   
102 บ๊วยดองเม็ด บรรจุภาชนะสะอาด ขนาด 100 เม็ด/กระปุก 100 กระปุก   
103 ขนมปังป่น ชนิดเป็นเกล็ด ตราฟาร์มเฮาส์ หรือตราเบสท์ฟู้ดส์ 

ขนาดบรรจุ 200 กรัม/ถุง 
50 ถุง   

104 แยมผลไม้ตราเบสท์ฟู้ดส์ หรือตราอิมพีเรียล ขนาดบรรจุ 170 กรัม/ขวด 100 ขวด   
105 วุ้นเส้น ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ถุง ตราต้นสน หรือตราเกษตร 600 กก.   
106 วุ้นผงสําเร็จ ขนาดบรรจุ 50 กรัม/ซอง ตรานางเงือก หรือนางกวัก 200 ซอง   
107 เกลือป่น 300 กก.   
108 เกลือปรุงรสผสมไอโอดีน ขนาดบรรจุ 1,000 กรัม/ถุง 400 ถุง   
109 เครื่องตุ๋นยาจีน (ซองใหญ่) 400 ซอง   
110 น้ําพริกแกงเขียวหวาน  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
111 น้ําพริกแกงเผ็ด/ผัดเผ็ด/แกงอ่อม  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
112 น้ําพริกแกงส้ม/แกงเหลือง ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
113 น้ําพริกแกงหรี่  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
114 น้ําพริกแกงคั่ว/แกงเทโพ  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
115 น้ําพริกแกงป่า  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
116 น้ําพริกแกงมัสมั่น  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
117 น้ําพริกผัดแพนง  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
118 น้ําพริกผัดพริกขิง  ตรานิตยาหรือตราบ้านสวน 200 กก.   
119 น้ําพริกเผาฉั่วฮะเส็ง ตราสามเหลี่ยม หรือตราแม่พลอย ปริมาณสุทธิ 900 

กรัม/กระป๋อง 
200 กระป๋อง   

120 เครื่องพะโล้รวม 400 ซอง   
121 น้ําตาลปี๊บ ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 200 กก.   
122 ซีอ้ิวขาวสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ์หรือง่วนเชียง  ขนาด 700 ซม.3 400 ขวด   
123 ซีอ้ิวดําสูตร 5  ตราเด็กสมบูรณ์หรือง่วนเชียง  ขนาด 630 ซม.3 400 ขวด   
124 ซอสปรุงรสตราภูเขาทองฝาเขียว หรือตราง่วนเชียง หรือตราแม็กกี้ 

ขนาด 700 ซม.3 
400 ขวด   
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125 ซอสหอยนางรม ตราแม่ครัวหรือตราแม็กก้ี ขวดใหญ่ ขนาดไม่น้อยกว่า 600 

ซม.3 
200 ขวด   

126 ตั้งฉ่าย มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) ขนาด 250 กรัม 200 กก.   
127 น้ําจิ้มไก่ ตราแม่ประนอม หรือตราพันท้ายนรสิงห์ ขนาด 980 ซม.3 200 ขวด   
128 น้ําตาลกรวด ตรามิตรผลหรือไร่ทิพย์ บรรจุ 500 กรัม/ถุง 200 กก.   
129 น้ําเชื่อมสําเร็จรูป น้ําหนักสุทธิ 1.2 กก./ถุง 50 ถุง   
130 น้ําจิ้มบ๊วยเจี่ย มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) ขนาด 780 กรัม/ขวด 200 ขวด   
131 น้ําจิ้มสุกี้ขวดใหญ่ ตราพันท้ายนรสิงห์หรือตราสุนีย์ 200 ขวด   
132 น้ําตาลทรายแดง ตรามิตรผลหรือตราไร่ทิพย์ บรรจุ 500 กรัม/ถุง 200 กก.   
133 น้ําตาลทรายขาว ตรามิตรผลหรือตราวังขนาย บรรจุ 1 กก./ถุง 600 ถุง   
134 น้ําตาลทรายไม่ฟอกสี ตรามิตรผลหรือตราวังขนาย บรรจุ 1 กก./ถุง 600 ถุง   
135 น้ําปลาตราทิพรสหรือตราปลาหมึก  ขนาดบรรจุ 600 ซม.3 200 ขวด   
136 น้ํามันงาจีน มีเครื่องหมายรับรอง(อย.) ปริมาณสุทธิ  630 มล. 300 ขวด   
137 ถั่วลันเตากระป๋อง  ตรานกพิราบหรือตรายูเอฟซี ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 400 

กรัม/กระป๋อง 
200 กระป๋อง   

138 น้ํามันถั่วเหลือง 100% ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ตรากุ๊ก, ตราองุ่นหรือตรามรกต 600 ขวด   
139 น้ําส้มสายชูกลั่นตราคิวพี หรือภูเขาทอง ขวดใหญ่ 300 ขวด   
140 น้ํามันรําข้าว 100% ขนาดบรรจุ 1 ลิตร/ขวด ตราคิง หรือตราชิม 600 ขวด   
141 ผงพะโล้ชนิดซองตราเป็ดคู่หรือตรามือ 200 ซอง   
142 ผงหมักหมูแดง ตราโลโบ หรือตรารสดี ขนาดบรรจุ 100 กรัม/ซอง 100 ซอง   
143 ซอสเปรี้ยว (จิ๊กโฉ่) ขนาดบรรจุ 630 ซม.3  มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 200 ขวด   
144 ผงกระหรี่บรรจุขวด ขนาด 200 กรัม ตราปืนไขว้หรือตรามือ 100 ขวด   
145 ไมโล ยูเอชที พร้อมดื่ม ปริมาตรสุทธิ 180 มล. (บรรจุ 48 กล่อง/ลัง) 400 ลัง   
146 นมพร่องมันเนย ยูเอชที ปริมาตรสุทธิ 225 มล. (บรรจุ 36 กล่อง/ลัง) 600 ลัง   
147 นมถั่วเหลือง ยูเอชที ปริมาตรสุทธิ 250 มล. (บรรจุ 36 กล่อง/ลัง) 600 ลัง   

148 เครื่องดื่มธัญญาหาร ตราฟอร์แคร์ บาลานซ์ หรือตราทิปโก้ สูตรไม่เติมน้ําตาล 
ปริมาตรสุทธิ 180 มล. (บรรจุ 36 กล่อง/ลัง) 

200 ลัง   

149 เต้าเจี้ยวขวดสูตร 1 ตราเด็กสมบูรณ์ หรือตราง่วนเชียง น้ําหนักสุทธิ 805 กรัม 200 ขวด   
150 น้ําผัก/ ผลไม้ 100 % ยูเอชที ปริมาตรสุทธิ 200 มล.  (บรรจุ 48 กล่อง/ลัง) 300 ลัง   
151 น้ําหวานเข้มข้นสีต่างๆ ขนาดบรรจุ 710 มล./ขวด มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 400 ขวด   
152 ขนมปังปอนด์เป็นแถวๆ ใหญ่ ตราฟาร์มเฮ้าส์ หรือตราเอ พลัส 100 แถว   
153 นมเปรี้ยวพร้อมดื่ม ยูเอชที รสต่างๆ ปริมาตรสุทธิ 180 มล.  

(บรรจุ 48  กล่อง/ลัง) 
400 ลัง   

154 เต้าหู้ยี้ผสมเต้าเจี้ยว มีเครื่องหมายรับรอง (อย.)  ขวดเล็ก 200 ขวด   
155 ซอสถั่วเหลือง มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) ปริมาตรสุทธิ 980 มล. 40 ขวด   
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ลําดับ รายการ 
จํานวนของที่ใช้
ภายใน 12 เดือน 

โดยประมาณ 

ราคาต่อ
หน่วย 

ราคารวม 
(รวมภาษี 

มูลค่าเพิ่มแล้ว) 
156 กลิ่นสําหรบัใส่อาหารกลิ่นต่างๆ มีเครื่องหมายรบัรอง (อย.) ปริมาตรสุทธิ 454 มล. 40 ขวด   
157 ยีสต์แห้งสําเร็จรูป มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสุทธิ 500 กรัม 40 กล่อง   
158 ผงฟูสูตรดบัเบิลแอ็คติง มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสทุธ ิ400 กรัม 40 กระป๋อง   
159 โอวาเล็ต มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสุทธิ 800 กรัม 40 กระป๋อง   
160 เอสพี สําหรับทําขนมเค้ก มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสทุธิ 1 กก. 40 กระป๋อง   
161 สีผสมอาหาร มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) ปริมาตรสุทธิ 30 มล. 100 ขวด   
162 นมข้นจืด มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสุทธิ 385 กรัม 100 กระป๋อง   
163 นมข้นหวาน มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสุทธิ 385 กรัม 100 กระป๋อง   
164 ผงวานิลา มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ถุง 20 ถุง   
165 ผงโกโก้ สีมาตรฐาน มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสุทธิ 500 กรัม/ถุง 20 ถุง   
166 เบคกิ้งโซดา/โซเดียมไบคาร์บอเนต มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.)  

น้ําหนักสุทธิ 300 กรัม/ถุง 
40 ถุง   

167 ครีมออฟทาร์ทาร์ มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ถุง 20 ถุง   
168 เจลาตินผง มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสทุธิ 75 กรัม/ขวด 20 ขวด   
169 เนยสด มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) ขนาดบรรจุกล่องละ 5 กก. 20 กล่อง   
170 มาการีน มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) ขนาดบรรจุ 1 กก./ถุง 20 ถุง   
171 นมผงชนิดเต็มมันเนย (หัวนมผง) มีเคร่ืองหมายรับรอง (อย.) น้ําหนักสุทธิ  

500 กรัม/ถุง 
20 ถุง   

172 ผลไม้รวมอบแห้ง/ผลไม้ในน้าํเชือ่ม สําหรับโรยหน้าขนม มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) 
ขนาดบรรจ ุ1 กก. 

20 กก.   

173 ผักรวมแช่แข็ง มีเครื่องหมายรับรอง (อย.) ขนาดบรรจ ุ 1 กก./ถุง 100 ถุง   
 

หมวด ค   ประเภทไข่ต่าง ๆ  ของแห้ง, เครื่องปรุงและเบ็ดเตล็ด เป็นเงิน.........................................บาท 
 
 


