
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

  รายการจัดซ้ือวัสดุอาหารประเภทต่าง ๆ ของงานโภชนาการ จ านวน 12 หมวด  403  รายการ

     1. หมวดท่ี 1  อาหารหมวดเน้ือสัตว์ปีก (ไก่) จ านวน 10 รายการ เป็นเงิน บาท
     2. หมวดท่ี 2  อาหารหมวดเน้ือสัตว์ (หมู)   จ านวน 9 รายการ เป็นเงิน บาท
     3. หมวดท่ี 3  อาหารหมวดเน้ือสัตว์น้ า จ านวน 15 รายการ  เป็นเงิน บาท
     4. หมวดท่ี 4  อาหารหมวดเน้ือสัตว์แปรรูป จ านวน 26 รายการ เป็นเงิน บาท
     5. หมวดท่ี 5  อาหารหมวดไข่ จ านวน 6 รายการ เป็นเงิน บาท
     6. หมวดท่ี 6  อาหารหมวดผักสด จ านวน 92 รายการ เป็นเงิน บาท
     7. หมวดท่ี 7  อาหารหมวดผลไม้ จ านวน 20 รายการ เป็นเงิน บาท
     8. หมวดท่ี 8  อาหารหมวดของแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป จ านวน 93 รายการ เป็นเงิน บาท
     9. หมวดท่ี 9  อาหารหมวดผลิตภัณฑ์แปรรูป แช่แข็ง จ านวน 11 รายการ เป็นเงิน บาท
     10. หมวดท่ี 10  อาหารหมวดเคร่ืองแกงและเคร่ืองปรุงรส จ านวน 56 รายการ เป็นเงิน บาท
     11. หมวดท่ี 11  อาหารหมวดวัสดุ/วัตถุดิบ และเบ็ดเตล็ด จ านวน 38 รายการ เป็นเงิน บาท
     12. หมวดท่ี 12  อาหารหมวดเบเกอร่ี และขนมหวาน จ านวน 27 รายการ เป็นเงิน บาท

บาท รวมเป็นเงินท้ังส้ิน
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะวัสดุอาหารประเภทต่าง ๆ ของงานโภชนาการ จ านวน.........................หมวด

จ านวน หน่วย

1  ซ่ีโครงไก่ สด ใหม่ สะอาด ไม่มีหัว หลอดลม และส่วน
ท้อง ขนาดไม่น้อยกว่า 500 กรัม/โครง 
บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) และมาตรฐานฮา
ลาล โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

3,500.00  กก.

2  ตับไก่ สมบูรณ์ สด สะอาด ไม่ปนเคร่ืองในชนิดอ่ืน
 บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม  บรรจุ
ในถุงมาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

60.00      กก.

3  ตีนไก่ ท าส าเร็จ สด ใหม่ สะอาด บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม บรรจุในถุงมาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท

60.00      กก.

4  อกไก่เน้ือล้วน เน้ือหน้าอก แต่งหนัง ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่
ติด บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) และมาตรฐานฮา
ลาล โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

2,000.00  กก.

5  อกไก่เน้ือล้วนห่ัน 

(ห่ันตามใบส่ัง)

เน้ือหน้าอก แต่งหนัง ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่
ติด บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพอาหาร
ปลอดภัย (Food Safety) และมาตรฐานฮา
ลาล

7,200.00  กก.

ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 1
หมวดท่ี 1  อาหารหมวดเน้ือสัตว์ปีก (ไก่)  จ านวน 10 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย

 (บาท)
เป็นเงิน

12
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6  สันในไก่บด สีอมชมพู ไม่มีเอ็นติด บดหยาบหรือ
บดละเอียด บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงตรา
สัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

1,800.00  กก.

7  สะโพกไก่ สะโพกไก่ติดกระดูก ขนาดช้ินละ 125-140 

กรัม บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพอาหาร

ปลอดภัย (Food Safety) และมาตรฐานฮา

ลาล โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

300.00     กก.

8  น่องไก่ น่องไก่ ขนาดท่ีมีน้ าหนัก 6-10 น่อง/
กิโลกรัม    ข้อส้ัน กระดูกไม่แตกหัก ไม่มีขน
ไก่ติด บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ
อาหารปลอดภัย (Food Safety) และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

60.00      กก.

9  โคนปีกไก่ ปีกไก่ตอนบน สะอาด ไม่มีขนไก่ติด ไม่มีจุด
ช้ าแดง หนังไม่ถลอก จ านวน 18-20 ช้ิน/
กิโลกรัม บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ
อาหารปลอดภัย (Food Safety) และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

500.00     กก.

10  เลือดไก่ ผลิตจากเลือดไก่สด สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น  
       สีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีส่ิงเจือปน 
เป็นก้อนสมบูรณ์ บรรจุถุงใส่น้ าสะอาด 
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 200 กรัม/ก้อน

200.00     ก้อน
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จ านวน หน่วย

1 ซ่ีโครงหมูอ่อนสับ กระดูกซ่ีโครงหมูอ่อน สด สะอาด  ห่ันช้ิน

ตามร่องซ่ีโครง ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 

2.5-3 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 3-4 ซม.  ไม่ปน

กระดูกสันหลัง บรรจุในถุงมาตรฐานพร้อม

ซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 

กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง

คุณภาพอาหารปลอดภัย (Food Safety)  

โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

700.00    กก.

2 ตับหมูห่ัน ตับหมูท่ีมีลักษณะสด สะอาด มีสีแดง ไม่
หมองคล้ า ไม่มีผังผืด ไม่มีส่วนข้ัวและส่วนท่ี
ไม่ใช้ติดมา บรรจุถุงมาตรฐานพร้อมซี
ลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม

200.00    กก.

3 เลือดหมูหลอด ผลิตจากเลือดหมูสด สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น
 สีเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีส่ิงเจือปน 
ขนาดบรรจุหลอดละไม่น้อยกว่า 210 กรัม 
 ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ
อาหารปลอดภัย (Food Safety) และ
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. โดย
แสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

150.00    หลอด

4 หนังหมูพอง ใหม่ สะอาด ขาวใสพองสม่ าเสมอกัน ไม่มี
ขนติด   ไม่ข้ึนรา ไม่เหม็นหืน ขนาดไม่เล็ก
กว่า 10 ซม. ช่ังไม่รวมน้ า บรรจุในภาชนะ
บรรจุท่ีได้มาตรฐาน

40.00      กก.

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 2

หมวดท่ี 2  อาหารหมวดเน้ือสัตว์ (หมู)  จ านวน 9 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
เป็นเงิน
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5 หมูเด้ง สด ใหม่ สะอาด ไม่มีสีคล้ า ไม่มีกล่ิน ไม่เป็น
เมือก ขนาดบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐานซิลปาก
ถุงสนิท  ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ
ท่ีบรรภัณฑ์  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก อย. โดยแสดงตรา
สัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

50.00      กก.

6 เน้ือหมูสันนอกบด  (มันน้อย เกรด A )บรรจุในถุงมาตรฐาน   
 พร้อมซิลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย (Food 
Safety) โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

3,000.00 กก.

7 เน้ือหมูสันนอก ไม่มีไขมัน,ผังผืด,กระดูกสันหลังและซ่ีโครง
ติดมาด้วย บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

3,000.00 กก.

8 เน้ือหมูสันนอกห่ัน 

(ห่ันตามใบส่ัง)

เป็นเน้ือท่ีช าแหละจากซ่ีโครง ไม่มีไขมัน 
ผังผืด กระดูกสันหลัง และซ่ีโครงติดมาด้วย
 บรรจุในถุงมาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท
 บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองคุณภาพ
อาหารปลอดภัย (Food Safety)

4,737.50 กก.

9 เน้ือหมูสามช้ัน หมูสามช้ันแต่ง มันน้อย สด ใหม่ สะอาด 
ไม่มีขนติด บรรจุในถุงมาตรฐานพร้อมซิ
ลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
คุณภาพอาหารปลอดภัย (Food Safety) 
โดยแสดงตราสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

100.00    กก.
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จ านวน หน่วย

1 ปลาขูดเบญจพรรณ สด ใหม่ ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มีส่ิงเจือปน ไม่มี
ก้างปลาและหัวปลา สภาพดี บรรจุในถุง
มาตรฐานพร้อม  ซิลปากถุงสนิท บรรจุถุงละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีมี
มาตรฐานรับรอง อย. โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

300.00     กก.

2 ปลาดุกห่ัน สด ใหม่ สะอาด ห่ันช้ินเสมอ ไม่รวมหัวหาง มี
เส้นผ่าศูนย์กลางต่อช้ินไม่น้อยกว่า 2 น้ิว  
บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท

300.00     กก.

3 เน้ือปลาทับทิม สด ใหม่ สะอาด ขนาดตัวไม่น้อยกว่า 
800-1,000 กรัมต่อตัว แล่เอาเฉพาะเน้ือ บรรจุ
ในถุงมาตรฐาน

400.00     กก.

4 ปลาทูน่ึงเฉพาะเน้ือ สด ใหม่ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่เป็นเมือก 
ไม่มีก้างปน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

43.00       กก.

5 ปลาทูน่ึง สด ใหม่ สะอาด หัวไม่หลุดท้องไม่แตก ไม่
เหม็น ขนาดบรรจุเข่งละ 2 ตัว น้ าหนักไม่น้อย
กว่า 64 กรัม/ตัว

500.00     เข่ง

6 ปลาทูสดท าส าเร็จ สด ใหม่ สะอาด หัวไม่หลุด ท้องไม่แตกสภาพดี
 ตัดหัว ตัดหาง ควักไส้และเหงือกออกแล้ว 
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 9-10 ตัวต่อกิโลกรัม บรรจุ
ในถุงมาตรฐาน

180.00     กก.

7 เน้ือปลานิลแล่     

(แล่ตามใบส่ัง)

สด ใหม่ สะอาด น้ าหนักไม่น้อยกว่า 

800-1,000 กรัมต่อตัว แล่เอาเฉพาะเน้ือ บรรจุ

ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน (แล่ตามมาตรฐาน

การห่ันเน้ือสัตว์และผัก งานโภชนาการ)

5,826.00   กก.

8 ปลาโอท าส าเร็จ สด สะอาด ตัดหัว ควักไส้ น้ าหนักไม่น้อยกว่า 
500 กรัมต่อตัว บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน

100.00     กก.

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 3

หมวดท่ี 3  อาหารหมวดเน้ือสัตว์น้ า  จ านวน 15  รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อ

หน่วย (บาท)
เป็นเงิน
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9 ปลาซาบะย่าง ย่างสีสม่ าเสมอ ตัดหัว ควักไส้ ท้องไม่แตก หนัง
ไม่ลอก น้ าหนักไม่น้อยกว่า 500 กรัมต่อตัว 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน

90.00       กก.

10 กุ้งชีแฮ้สดท าส าเร็จ สด ตัวใส สะอาด แกะเปลือก เด็ดหัว ขนาดไม่
น้อยกว่า 50-52 ตัวต่อ 1 กิโลกรัม บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน  ท าส าเร็จตาม
มาตรฐานการห่ันเน้ือสัตว์และผัก งาน
โภชนาการ)

200.00     กก.

11 เน้ือปูทะเล (เน้ือเป็น

ก้อน)

เป็นเน้ือปูจากส่วนน้ิวก้อย เป็นก้อน ไม่มี
เปลือกบางปน ไม่มีเมือกล่ืน เน้ือปูมีสีขาว 
กล่ินหอม บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน

10.00       กก.

12 ปลาหมึกกล้วยไม่
ลอกหนัง

สด สะอาด ไม่มีกระดองปน เน้ือล้วน เน้ือเป็น
สีขาวนวล ไม่ลอกหนัง ขนาดล าตัวยาวไม่น้อย
กว่า 4-5 น้ิวต่อตัว บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน

20.00       กก.

13 ปลาหมึกกล้วยลอก
หนัง

สด สะอาด ไม่มีกระดองปน เน้ือล้วน เน้ือเป็น
สีขาวนวล ไม่ลอกหนัง

20.00       กก.

14 ปลาอินทรีเค็ม น่ิม ไม่เค็มจัด ไม่ข้ึนเกลือ สะอาด ไม่ช้ืน ไม่มี
หนอน ไม่ข้ึนรา ไม่เหม็นอับ สภาพดี มีน้ าหนัก
ตัวละไม่น้อยกว่า 1.5-3 กิโลกรัม บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน

30.00       กก.

15 หอยแมลงภู่สดแกะ

เปลือกต้มสุก

ใหม่ สะอาด เป็นตัวขนาดกลาง ไม่มีกล่ินเหม็น
 ไม่แช่แข็ง ช่ังไม่รวมน้ า และน้ าแข็ง บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

60.00       กก.
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จ านวน หน่วย

1 ปลาขูดทอดมัน ท าจากเน้ือปลาขูดไม่มีก้างปน ผสมถ่ัวฝักยาว     
 ใบมะกรูด เคร่ืองแกงมีกล่ินหอม เน้ือเหนียวนุ่ม 
   ไม่ผสมแป้ง ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน  เป็นนผลิตภัณฑ์ท่ีได้การ
รับรองมาตรฐานจาก อย.  โดยแสดงสัญลักษณ์
ท่ีบรรจุภัณฑ์

100.00  กก.

2 ปลาหมึกด่าง เน้ือแข็ง สีไม่ซีด ไม่เป็นเมือก ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่
มีส่ิงแปลกปลอม และสารปนเป้ือน บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท

30.00   กก.

3 ลูกช้ินปลากลมใหญ่ สด ไม่มีกล่ินเหม็นคาว ไม่เป็นเมือก ไม่ปนแป้ง 
เหนียว ไม่มีสารเจือปน บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1
 กิโลกรัม ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อม   
 ซิลปากสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก อย.และมาตรฐานฮาลาล โดย
แสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

150.00  กก.

4 ลูกช้ินปลาบัวลอย สด ไม่มีกล่ินเหม็นคาว ไม่เป็นเมือก ไม่ปนแป้ง 
เหนียว ไม่มีสารเจือปน บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1
 กิโลกรัม   ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน   
 พร้อมซิลปากสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก อย.และมาตรฐานฮาลาล 
โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

60.00   กก.

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 4

หมวดท่ี 4  อาหารหมวดเน้ือสัตว์แปรรูป จ านวน 26 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย

 (บาท)
เป็นเงิน
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5 ลูกช้ินปลาแท่ง สด ไม่มีกล่ินเหม็นคาว ไม่เหม็นหืน ไม่เป็นเมือก  
 ไม่ปนแป้ง เหนียว ไม่มีสารเจือปน บรรจุถุงละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ได้
มาตรฐาน  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก อย. และมาตรฐานฮาลาล  โดย
แสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

30.00   กก.

6 กุนเชียงหมู ท าจากหมูล้วน ไม่มีกล่ินเหม็นหืน มีสีตาม
ธรรมชาติบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ระบุ
วันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณ  บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
อย. โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

150.00  กก.

7 กุนเชียงไก่ ท าจากไก่ล้วน ไม่มีกล่ินเหม็นหืน สีตามธรรมชาติ
 บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ระบุวันท่ี
ผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.
และมาตรฐาน ฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

10.00   กก.

8 หมูหยอง ท าจากหมูล้วน กรอบใหม่ เป็นเส้น ไม่ป่น ไม่
เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน  สีตามธรรมชาติ  บรรจุ
ถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ระบุวันท่ีผลิตและ
วันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. โดยแสดง
สัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

40.00   กก.

9 ไก่หยอง ท าจากไก่ล้วน กรอบใหม่ เป็นเส้น ไม่ป่น ไม่
เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน  สีตามธรรมชาติ  บรรจุ
ถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม ระบุวันท่ีผลิตและ
วันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

10.00   กก.
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10 ไก่ยอ สด ใหม่ ไม่เป็นเมือก ไม่มีกล่ินเหม็น ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 430 กรัม/แท่ง ระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. และ
มาตรฐาน    ฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

100.00  แท่ง

11 หมูยอ สด ใหม่ ไม่เป็นเมือก ไม่มีกล่ินเหม็น ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 300 กรัม/แท่ง ระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. โดยแสดง
สัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

300.00  แท่ง

12 ไก่จ๊อ ผลิตจากเน้ือไก่  ใหม่ ไม่เป็นเมือก ไม่มีกล่ินเหม็น
  ระบุวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิด
สนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. 
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

80.00   กก.

13 นักเกตไก่ ผลิตจากเน้ือไก่  ใหม่ ไม่เป็นเมือก ไม่มีกล่ินเหม็น
  ระบุวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิด
สนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. 
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

15.00   กก.

14 ไส้กรอกไก่ ท าจากเน้ือไก่ ไม่แต่งสี ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มีรส
เปร้ียว  ขนาดความยาวไม่ต่ ากว่า 3 น้ิว/แท่ง 
บรรจุไม่น้อยกว่า 20-22 แท่ง/ถุง บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง ระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

100.00  กก.
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15 ไส้กรอกไก่คอกเทล ท าจากเน้ือไก่  ไม่แต่งสี ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มีรส
เปร้ียว  ขนาดความยาวไม่ต่ ากว่า 1-1.5 น้ิว/แท่ง
 บรรจุไม่น้อยกว่า40แท่ง/ถุง บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม/ถุง ระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

10.00   กก.

16 ไส้กรอกหมูคอกเทล ท าจากเน้ือหมู ไม่แต่งสี ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มีรส
เปร้ียว  ขนาดความยาวไม่ต่ ากว่า 1-1.5 น้ิว/แท่ง
 บรรจุไม่น้อยกว่า 40 แท่ง/ถุง บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง ระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. โดยแสดง
สัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

10.00   กก.

17 ลูกช้ินหมู ท าจากเน้ือหมูล้วน สด สะอาด ไม่มีเอ็น ไม่มีกล่ิน
เหม็น ไม่เป็นเมือก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 
ลูก/ถุง บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปากสนิท  
ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. 
โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

200.00  กก.

18 ลูกช้ินไก่ ท าจากเน้ือไก่ล้วน สด สะอาด ไม่มีเอ็น ไม่มีกล่ิน
เหม็น ไม่เป็นเมือก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 40 
ลูก/ถุง บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปากสนิท  
ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. 
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

10.00   กก.
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19 แหนมแท่ง ท าจากเน้ือหมู หนังหมู ใหม่สด ไม่มีกล่ินเหม็น 

ไม่เป็นเมือก ขนาดบรรจุแท่งละไม่น้อยกว่า 225 

กรัมระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 

บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิด

สนิท  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน

จาก อย. โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

67.00   แท่ง

20 เต้าหู้แคระยัดไส้หมู ท าจากเต้าหู้ทอด สอดไส้หมูบด สด ใหม่ เหนียว
นุ่ม ไม่เละ ไม่เป็นเมือก มีกล่ิน รส และสีเป็นไป
ตามธรรมชาติ ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ ไม่ใส่วัตถุกัน
เสียและบอแรกซ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิทบรรจุถุงละไม่น้อยกว่า
 1 กิโลกรัม

33.00   กก.

21 ลูกช้ินกุ้งอย่างดี ท าจากเน้ือกุ้งผสมเคร่ืองปรุงรส สด ใหม่ เหนียว
นุ่ม ยืดหยุ่น ไม่ยุ่ย ไม่เป็นเมือก มีกล่ิน รส และสี
เป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ ไม่ใส่วัตถุกัน
เสียและบอแรกซ์บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท  บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก อย. โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

33.00   กก.

22 ปลาทูน่าในน้ ามันพืช
กระป๋อง

ท าจากปลาทูน่า เน้ือเป็นก้อน แช่ในน้ ามันถ่ัว
เหลือง ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อม  
 ซิลปิดสนิท บรรจุกระป๋องละไม่น้อยกว่า 1,800
 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก อย.และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดง
สัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

10.00   กระป๋อง

23 ปลาทูน่าในน้ าเกลือ
กระป๋อง

ท าจากปลาทูน่า เน้ือเป็นก้อน แช่ในน้ าเกลือ 
ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อม   ซิลปิด
สนิท บรรจุกระป๋องละไม่น้อยกว่า 1,800 กรัม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก 
อย. และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

10.00   กระป๋อง
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24 เต้าหู้ปลา ท ามาจากเน้ือปลาบดมา มีกล่ิน สี และรสชาติ
เป็นไปตามธรรมชาติของส่วนประกอบ ไม่เป็น
เมือก ระบุบวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์  บรรจุแพคละไม่น้อยกว่า 60ช้ิน/แพค 
และบรรจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัมต่อแพค บรรจุ
ในบรรภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย. 
และมาตรฐานฮาลาล  โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

100.00  กก.

25 ปูอัด ท ามาจากเน้ือปลาบด (ซูริมิ) ผสมเคร่ืองปรุงรส  
ตกแต่งสีให้ดูเหมือนเน้ือปูจริง ไม่เป็นเมือก ระบุ
วันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท  
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

50.00   กก.

26 ปลาร้าปลากระด่ี ท ามาจากปลากระด่ี หมักกับร าข้าวและเกลือ มี
สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มี
ส่ิงปนเป้ือนและสารเจือปน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐาน พร้อมซีลปิดสนิท บรรจุไม่น้อยกว่า 
1,000 กรัม/ถุง

15.00   กก.
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จ านวน หน่วย

1 ไข่เป็ด ไข่เป็ด ใหม่ สด  ผิวเปลือกไม่มัน ไม่บุบ แตก 
ร้าว สะอาด น้ าหนักฟองละไม่น้อยกว่า 65 
กรัม (เบอร์2) ไม่มีมูลสัตว์ปนเป้ือนบรรจุใส่
ถาดชนิดพลาสติก แผงใหม่สะอาด ไม่มีฝุ่นผง 
และแมลงสาบ

3,000.00   ฟอง

2 ไข่ไก่ ไข่ไก่ ใหม่ สด  ผิวเปลือกไม่มัน ไม่บุบ แตก 
ร้าว สะอาด น้ าหนักฟองละไม่น้อยกว่า 60 
กรัม (เบอร์2) ไม่มีมูลสัตว์ปนเป้ือนบรรจุใส่
ถาดชนิดพลาสติก แผงใหม่สะอาด ไม่มีฝุ่นผง 
และแมลงสาบ

62,000.00 ฟอง

3 ไข่เป็ดเค็มสุก น้ าหนักฟองละไม่น้อยกว่า 65 กรัม   ไม่บุบ
หรือร้าว เปลือกขาวสะอาด ไม่มีรา ท าจากไข่
ใหม่ บรรจุไข่ใส่แล็คพลาสติกสะอาดไม่มีฝุ่นผง
 และแมลงสาบ

1,500.00   ฟอง

4 ไข่นกกระทาต้ม ปอกเปลือกไข่ออกแล้ว สภาพดีไม่แตก ไม่มี
กล่ินเหม็น ไม่เหนียวเป็นยาง บรรจุในถุงท่ีได้
มาตรฐาน ใส่น้ าท่ีสะอาด

1,479.00   ฟอง

5 ไข่ขาวเหลวพาส

เจอร์ไรซ์

ไข่ขาวล้วน ผลิตจากไข่ไก่สด ตอกและแยกไข่
ผ่านขบวนการพาสเจอร์ไรซ์ ไม่มีเปลือกไข่ปน 
บรรจุในแกลลอนท่ีสะอาดและปลอดภัยต่อ
อาหาร ขนาดบรรจุขวดละไม่น้อยกว่า 2 
กิโลกรัม ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ โดย
วันหมดอายุคงเหลือต้องไม่ต่ ากว่า 30 วันนับ
จากวันท่ีตรวจรับ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย (Food 
Safety)  ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ
 มาตรฐาน HACCP และมาตรฐานอาหารฮา
ลาล โดยแสดงสัญลักษน์ท่ีบรรจุภัณฑ์

200.00     ขวด

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 5

หมวดท่ี 5  อาหารหมวดไข่ จ านวน 6 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
เป็นเงิน
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6 เต้าหู้ไข่ (เต้าหู้หลอด) เต้าหู้หลอด มีส่วนผสมของไข่ไก่สดไม่น้อยกว่า
 50% บรรจุไม่น้อยกว่า 120 กรัม/หลอด  

ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท
  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก อย. และมาตรฐานอาหารฮาลาล โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

3,000.00   หลอด
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จ านวน หน่วย

1 กะเพรา ก้านเขียว ใบสด มีกล่ินหอม สะอาด ไม่
พรมน้ า ใบไม่ร่วง

100.00     กก.

2 กะหล่ าดอก ดอกขาวสะอาด  ไม่เป็นจุดด่างด า ไม่ช้ า 
ไม่มีหนอน ไม่มีใบ และก้าน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางดอกไม่น้อยกว่า 5 น้ิวต่อ
ดอก

30.00      กก.

3 กะหล่ าปลี ตัดแต่งใบเขียวห่อหุ้มภายนอกออก สด สี
เขียวอ่อน กลมนูน ไม่มีหนอน ไม่เน่า กาบ
ใบไม่ช้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
 5 น้ิวต่อหัว

1,267.00  กก.

4 กะหล่ าปลีม่วง กาบแข็ง หัวแน่น ไม่มีหนอน กาบใบไม่ช้ า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 น้ิว
ต่อหัว

5.00        กก.

5 กระชายซอย เป็นกระชายท่ีสดและสะอาด ห่ันเป็นเส้น
เล็ก ๆ ตามความยาวของกระชาย

100.00     กก.

6 กระชายหัว เป็นกระชายท่ีสดและสะอาด สีอ่อนเหลือง 
ไม่เน่า

10.00      กก.

7 กวางตุ้ง อ่อน สด ใบและล าต้นสีเขียวสด ไม่มี
ใบเหลือง ไม่มีหนอนเจาะ ความสูงเฉล่ีย
ต่อต้นไม่ต่ ากว่า 12 น้ิว

1,000.00  กก.

8 กวางตุ้งไต้หวัน อ่อน สด ไม่มีใบเน่าหรือเหลือง ต้นอวบไม่
แก่ ไม่มีดอก ไม่มีแมลงกัดกิน ความสูง
เฉล่ียต่อต้นไม่ต่ ากว่า 9 น้ิว

150.00     กก.

9 กุยช่ายขาว ใหม่ สด สะอาด มีสีขาวตลอดปลาย ใบ
ยาวงาม อ่อนนุ่ม

67.00      กก.

10 ข่าอ่อน อ่อน ผิวขาว อวบ สะอาด ไม่มีดินติด ไม่มี
ส่ิงปนเป้ือน มีส่วนของล าต้นติดมาไม่เกิน 3
 น้ิว

60.00      กก.

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 6

หมวดท่ี 6  อาหารหมวดผักสด จ านวน 92 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
เป็นเงิน
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11 ข้าวโพดหวานดิบ ไม่แก่จัดปอกเปลือก และก้านออกหมด มี
เมล็ดเต็มฝักสม่ าเสมอ ไม่มีหนอนหรือ
แมลงกัดกิน ไม่เปียกน้ า มีสภาพดี มีความ
ยาวต่อฝักไม่ต่ ากว่า 7 น้ิว

25.00      กก.

12 ข้าวโพดอ่อน ปอกเปลือกออกหมด สด อ่อน  ไม่มีข้ัว ไม่
มีใยข้าวโพด ความยาวฝักไม่ต่ ากว่า 4 น้ิว

50.00      กก.

13 ขิงแก่ สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตก
หรือมีรอยฉีกขาด เน้ือแข็งไม่มีราก ไม่มีดิน
ติด ขนาดไม่น้อยกว่า 4-5 หัวต่อกิโลกรัม

142.00     กก.

14 ขิงซอย สด และสะอาด ขูดผิวออกหมด ห่ันฝอย
เป็นเส้น ลักษณะเส้นเล็ก ๆ ตามความยาว
ของขิง

100.00     กก.

15 คะน้า ล าต้นและใบสีเขียว สด อ่อน ล าต้นอวบ 

ไม่มีหนอน ความยาวต่อต้นไม่ต่ ากว่า 10 น้ิว

2,000.00  กก.

16 ค่ึนไฉ่ สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ตัดส่วน
รากออก ไม่มีดิน ล าต้นไม่ช้ าหรือหัก ใบสี
เขียว แต่ละต้นมีความยาวไม่ต่ ากว่า 7 น้ิว

300.00     กก.

17 แครอท เน้ือแน่น ผิวเรียบ สด อ่อนไม่เป็นเส้ียนใน
หัว สีผิวสดใส ไม่มีก้าน มีลักษณะเป็นหัว
เดียว ขนาดไม่น้อยกว่า 4-5 หัวต่อกิโลกรัม

400.00     กก.

18 ดอกกุยช่าย อ่อน สด ใหม่ สะอาด อวบ ไม่เห่ียว ไม่เน่า 33.00      กก.
19 ดอกแค สด ใหม่ สะอาด ไม่เป็นหนอน หรือแมลง

กัดกิน ดอกตูมไม่บาน ค่ัวติดดอก
30.00      กก.

20 ดอกหอม สด ใหม่ สะอาด อวบ ไม่เน่า ใบสีเขียว
ตลอด มีสภาพสมบูรณ์

60.00      กก.

21 ตะไคร้ ตะไคร้แก่ สด และสะอาด  มีสภาพ
สมบูรณ์ ไม่มีใบและราก  แต่ละต้นมีความ
ยาวไม่เกิน 7 น้ิว

60.00      กก.

22 แตงกวา ผลอ่อน สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ 
ทรงกลมยาว ค่อนข้างตรง ผิวเกล้ียง เต่งตึง
 เน้ือแน่น ผลสีเขียวอ่อน ปนแก่ ไม่มีก้าน
ติดมา แต่ละลูกมีความยาวไม่ต่ ากว่า 2 น้ิว

300.00     กก.

23 แตงโมอ่อน ผิวสีเขียวอ่อน  สด เน้ือในอ่อน เมล็ดอ่อน 
ไม่เป็นรูปหนอนเจาะ ไม่เน่า ไม่แกรน 
ขนาดไม่น้อยกว่า 5-6 ลูกต่อกิโลกรัม

33.00      กก.
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24 ต้นหอม ใบเขียว โคนต้นขาว หัวไม่โต รากส้ัน ไม่มี
ดินติด แต่ละต้นมีความยาวไม่เกิน 12 น้ิว

310.00     กก.

25 ถ่ัวแขก อ่อน สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ 
ฝักยาวตรง ถุงโค้งได้บ้างเล็กน้อย

50.00      กก.

26 ถ่ัวงอก สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ล าต้น
อวบสีขาว ส่วนหัวถ่ัวงอกไม่มีเปลือกติด 
และหัวถ่ัวงอกไม่แตกเป็นใบซ้อน บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท
 ขนาดบรรจุไม่ต่ ากว่า 1 กิโลกรัม/ถุง

300.00     กก.

27 ถ่ัวฝักยาว อ่อน สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ฝัก
ไม่พอง ฝักยาว ตรงโตสม่ าเสมอกันท้ังฝัก 
ฝักสีเขียวอ่อนถึงสีเขียวเข้ม เมล็ดเกาะ
ติดกันแน่น แต่ละฝักมีความยาวไม่ต่ ากว่า 
15 น้ิว

400.00     กก.

28 ถ่ัวลันเตา สด อ่อน ฝักสีเขียว เมล็ดในอ่อน ไม่มีรู
หนอนเจาะ ไม่เห่ียว เมล็ดเล็ก ฝักไม่โป่ง  
ตัดยอดข้ัวหัวและท้าย พร้อมตัดสายใย
ของผักออกหมด

50.00      กก.

29 น้ ามะนาวขวด 100% ค้ันจากมะนาวลูกสด ไม่มีส่ิงเจือปน ไม่มี
ส่ิงปนเป้ือน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 700  ซีซี./ขวด

200.00     ขวด

30 บรอกโคลี ดอกสีเขียวสด อ่อน ก้านใบส้ันเสมอดอก 
ก้านดอกยาวไม่มากกว่า 3 น้ิว

60.00      กก.

31 บวบเหล่ียม ผลอ่อน สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ 
ไม่หักหรือแตก ทรงกลมยาวค่อนข้างตรง 
แต่ละลูกต้องมีความยาวไม่น้อยกว่า 10 น้ิว

400.00     กก.

32 ใบกุยช่ายเขียว สด ใหม่ สะอาด อวบ ไม่เน่า ใบสีเขียว
ตลอด มีสภาพสมบูรณ์

25.00      กก.

33 ใบเตยหอม ใหม่ ล าต้นสด และใบเขียว สด สะอาด 
แมลงไม่กัดเจาะ ไม่มีดิน ไม่มีส่ิงปนเป้ือน

300.00     กก.

34 ใบบัวบก สีเขียว สด สะอาด ไม่เน่า ไม่ช้ า ใบเขียว
เป็นมันเงา สภาพสมบูรณ์

5.00        กก.

35 ใบมะกรูด ใบเขียว สด สะอาด ไม่มีเพล้ียขาว หรือรา
ด า ใบไม่แก่

83.00      กก.

36 ใบแมงลัก ก้านใบเขียว ใบสด ไม่พรมน้ า ใบไม่ช้ า ไม่
ร่วง มีรากสะอาด ไม่มีดิน

5.00        กก.
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37 ใบยอ สด ใหม่ สะอาด อ่อน ใบสีเขียวเป็นมัน ใบ
ใหญ่ อ่อน ไม่ช้ า ไม่เห่ียว ไม่เน่า สภาพ
สมบูรณ์

15.00      กก.

38 ผักกาดขาว อ่อน สด ใหม่ สะอาด ไม่เน่า ไม่เห่ียว ไม่มี
รอยแมลงกัด สภาพดี

1,000.00  กก.

39 ผักกาดหอม สด ใหม่ สะอาด ไม่เน่า ไม่เห่ียว ไม่เหลือง 
ไม่มีรอยแมลงกัด สภาพดี ความยาวหัวไม่
น้อยกว่า 8 น้ิว

30.00      กก.

40 ผักแขนง สด ใหม่ สะอาด ดอกตูม ไม่บาน ไม่เน่า ไม่
เห่ียว   ไม่เหลือง ไม่มีรอยแมลงกัด  
สภาพสมบูรณ์

150.00     กก.

41 ผักโขมจีน สด ใหม่ รากไม่ติดดิน สะอาด  ความยาว
ไม่น้อยกว่า 12 น้ิว

50.00      กก.

42 เผือกดิบ สด ใหม่ ไม่มีดินติด ไม่แกร็น ไม่มีรอย
แมลงกัดกิน ขนาด 3-4 หัวต่อกิโลกรัม

20.00      กก.

43 พริกข้ีหนูเขียวเด็ดก้าน เมล็ดเล็ก สีเขียว สด สะอาด เด็ดข้ัวออก 
ไม่ล้างน้ า ไม่เน่า ไม่มีส่ิงปนเป้ือน สภาพดี

100.00     กก.

44 พริกข้ีหนูแดงเด็ดก้าน เมล็ดเล็ก สีแดง สด สะอาด เด็ดข้ัวออก 
ไม่ล้างน้ า ไม่เน่า ไม่มีส่ิงปนเป้ือน สภาพดี

100.00     กก.

45 พริกช้ีฟ้าสดเขียว เม็ดใหญ่ สีเขียวสด ยาวไม่โค้งงอ ข้ัวเขียว 
สด ไม่มีจุดด า เน่า ผิวเรียบมัน

100.00     กก.

46 พริกช้ีฟ้าสดแดง 100.00     กก.
47 พริกไทยอ่อน อ่อน สด สะอาด มีสภาพสมบูรณ์ท้ังช่อ 

เม็ดพริกไทยอยู่ติดต่อเรียงกันเต็มช่อ เม็ดสี
เขียว

10.00      กก.

48 พริกเหลือง เม็ดใหญ่ สีเหลืองสด ยาวไม่โค้งงอ ข้ัวเขียว
 สด ไม่มีจุดด าเน่า ผิวเรียบมัน

50.00      กก.

49 พริกหยวก ใหม่ สด สะอาด ไม่อ่อน ไม่เน่า ไม่หงิกงอ 
เม็ดอ้วนป้อม สด สีเขียวอ่อน รสชาติไม่
เผ็ดมากจนเกินไป เม็ดใหญ่ไม่แก่จัด

60.00      กก.

50 พริกหวานเขียว ใหม่ สด และสะอาด ข้ัวสด สีเขียว ผิว
เรียบตึงเป็นมัน ไม่สุก ไม่ช้ า ไม่เละ สภาพดี

15.00      กก.

51 พริกหวานแดง ใหม่ สด และสะอาด ข้ัวสด สีแดง ผิวเรียบ
ตึงเป็นมัน ไม่สุก ไม่ช้ า ไม่เละ สภาพดี

15.00      กก.

52 พริกหวานเหลือง ใหม่ สด และสะอาด ข้ัวสด สีเหลือง ผิว
เรียบตึงเป็นมัน ไม่สุก ไม่ช้ า ไม่เละ สภาพดี

15.00      กก.
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53 ฟักเขียว ผลทรงกลมยาว ค่อนข้างตรงสม่ าเสมอกัน
 ผลสีเขียวอ่อนปนเขียวแก่ ไม่มีก้านติดมา 
ผลอ่อน ผิวเกล้ียงเต่งตึง เน้ือฟักต้องมีสีขาว
 เน้ือแน่นกรอบ  แต่ละผลมีน้ าหนักไม่ต่ า
กว่า 2.5-3 กิโลกรัม

2,000.00  กก.

54 ฟักทอง แก่จัด สด ผิวสีนวล ใหม่สะอาด ไม่มี
หนอนหรือรอยแมลงกัด ไม่มีดินติด ไม่เน่า 
ไม่ช้ า ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 3 กิโลกรัม
ต่อลูก

700.00     กก.

55 มะเขือเจ้าพระยา ผิวเรียบ เกล้ียงเต่งตึง ไม่มีรอยแตกหรือ
รอยฉีก ผิวสีขาวถึงสีเขียวอ่อน ข้ัวสดติด
กับผล เน้ือในอ่อน สด ไม่มีรูหนอนเจาะ
หรือจุดเน่า ลูกโตเสมอกัน  ขนาดน้ าหนัก
ไม่น้อยกว่า 30-35 ลูกต่อกิโลกรัม

600.00     กก.

56 มะเขือเทศท้อ ข้ัวเขียว สด ผิวเรียบตึงเป็นมัน สีแดง
สม่ าเสมอ   ไม่สุกงอม   ไม่เน่า ไม่ช้ า 
ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 10-15 ลูกต่อ
กิโลกรัม

600.00     กก.

57 มะเขือเทศราชินี สด ผิวเรียบตึงเป็นมัน ไม่ช้ า ไม่เป็นจุดเน่า 
เน้ือแน่นกรอบ

15.00      กก.

58 มะเขือเทศสีดา แก่จัด ไม่เน่า ไม่ช้ า ไม่เห่ียว ไม่มีโรค ไม่มี
รอยแมลงกัดกิน สภาพดี

50.00      กก.

59 มะเขือพวงเด็ดข้ัว อ่อน เด็ดข้ัวใหม่ สด ไม่มีเม็ดปนเน่ามา ไม่
เป็นรูหนอนเจาะ

55.00      กก.

60 มะเขือยาว รูปทรงกลมยาว ไม่หัก ไม่มีรอยแตกหรือฉีก
 มีข้ัวติด ข้ัวเป็นสีเขียว สด ลูกยาว เน้ือใน
อ่อน ไม่มีรูหนอนเจาะหรือจุดเน่า ไม่มีรอย
ช้ า ลูกโต ขนาดใกล้เคียงกัน มีขนาดความ
ยาวต่อผลไม่ต่ ากว่า 10 น้ิว

83.00      กก.

61 มะนาว น้ ามาก เปลือกบาง ไม่เหลือง ไม่เน่า 
ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 20-25 ลูกต่อ
กิโลกรัม

3,000.00  ลูก

62 มะพร้าวขูดชนิดขาว

ท าขนม

สด ใหม่ สะอาด เน้ือสีขาวล้วน ไม่มีกล่ิน
เหม็นเปร้ียว ไม่มีส่ิงเจือปน บรรจุในถุงท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท

100.00     กก.
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63 กะทิค้ันส าเร็จ สด ใหม่ สะอาด สีขาว ไม่มีกล่ินเหม็น
เปร้ียว ไม่มีส่ิงเจือปน ไม่มีสารท่ีเป็น
อันตราย บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิ
ลปิดสนิท

360.00     กก.

64 มะระจีน ผิวสีเขียวออกขาว สด ตาห่าง ผลตรง ไม่
เหลืองสุก ความยาวผลไม่ต่ ากว่า 10 น้ิว

200.00     กก.

65 มันฝร่ังหัวโต ใหม่ สะอาด ไม่มีตัวแมลงกัดกิน ไม่เห่ียว 
ไม่งอก สภาพดี  ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 
5-6 หัวต่อกิโลกรัม

147.00     กก.

66 ลูกมะกรูด สดเขียว ไม่เหลือง ไม่เน่า สะอาด ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 15-20 ลูกต่อกิโลกรัม

208.08     ลูก

67 สะระแหน่ สด ใหม่ สะอาด ไม่มีใบร่วง ไม่มีใบเน่า ไม่
มีใบเห่ียว สภาพสมบูรณ์

10.00      กก.

68 สับปะรดแกง ไม่เน่า ไม่ช้ า สภาพดี ตัดจุก และก้านออก
หมด  ขนาดน้ าหนักไม่ต่ ากว่า1กิโลกรัม/หัว

167.00     กก.

69 สายบัว สด ปอกเปลือกแล้ว (ชนิดดอกขาว) ใหม่ 
สะอาด  ไม่เน่า ไม่ช้ า กรอบ เปราะ ไม่มีด
อก ไม่แช่น้ า

300.00     กก.

70 โหระพา ใบสด ก้านเขียว ไม่พรมน้ า ใบไม่ช้ า 275.00     กก.
71 เห็ดนางฟ้า ดอกสด ดอกยาวเสมอกัน ดอกไม่ช้ า ไม่

อมน้ า ไม่มีกล่ินเปร้ียว ดอกใหญ่ ไม่บาน 
ไม่มีดินติด สภาพดี

883.00     กก.

72 เห็ดหูหนู สด แห้งน้ า ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ตัดส่วนโคนท้ิง
 เน้ือแน่น สะอาด ไม่เป็นเมือก ไม่มีแกน
แข็งมาก สภาพดี

175.00     กก.

73 เห็ดหอมสด ดอกเห็ดสด ดอกใหญ่ ไม่ช้ า ไม่อมน้ า 
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 น้ิว
ต่อดอก

58.00      กก.

74 หน่อไม้ฝร่ัง ล าต้นอ่อน อวบ สด ไม่เห่ียว ไม่เน่า สภาพ

ดี ความยาวไม่เกิน 10 น้ิว ขนาดล าต้นมี

เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 1 เซนติเมตร

100.00     กก.

75 หน่อไม้ลวกห่ัน เน้ืออ่อน นุ่ม ไม่มีสี ไม่ใส่สารฟอกขาว ไม่
ใส่สาร  บอแรกซ์ ไม่มีส่ิงเจือปน ห่ันฝอย
หรือแฉลบ ตามใบส่ังซ้ือ

450.00     กก.
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76 หัวไชเท้า  เน้ือแน่น ผิวเรียบ สด อ่อน ไม่เป็นเส้ียน
ในหัว     สีผิวสดใส ไม่มีก้านและใบติดมา
กับหัว มีลักษณะเป็นหัวเดียว ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 3-4 หัวต่อกิโลกรัม

933.00     กก.

77 หัวปลี หัวใหญ่ กลีบดอกสด กรอบ ไส้ในไม่ด า ไม่
เห่ียว ไม่ช้ า ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 1 
หัวต่อกิโลกรัม

30.00      กก.

78 หอมใหญ่ สด ใหม่ สะอาด ไม่งอก ไม่ฝ่อ ไม่เน่า ไม่
ข้ึนรา ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 8-10 ลูก
ต่อกิโลกรัม

800.00     กก.

79 ขิงแง่งอ่อน สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตก
หรือมีรอยฉีกขาด สีขาวอมชมพู ปล้องยาว 
เน้ือแข็ง ไม่มีราก ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า
 5-6 หัวต่อกิโลกรัม

30.00      กก.

80 แตงร้าน สด และสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ผล
แตงร้านค่อนข้างตรง ไม่โค้งหรือคด ผล
ค่อนข้างกลม ผิวนอกเรียบเกล้ียง มีสีเขียว 
เน้ือไม่แข็งกรอบ ไม่แก่ ไม่มีก้านติด ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 3- 4 ลูกต่อกิโลกรัม

150.00     กก.

81 ผักชี ล าต้นและใบสีเขียว สด อ่อน ไม่มีใบเหลือง
 ไส้ในไม่เน่า รากสะอาด ไม่มีดิน ไม่มีส่ิง
ปนเป้ือน

160.00     กก.

82 ผักชีฝร่ัง ใบเขียว สด อ่อน รากสะอาด ไม่มีดิน และ
ส่ิงปนเป้ือน

60.00      กก.

83 ผักบุ้งไทย ยอดอ่อน อวบ ใบสีเขียวอ่อน  ไม่มีตะไคร่ 
ไม่มีใบแหนจับ ใบสด ไม่เห่ียวช้ า ล าต้น
และใบไม่เน่า ขนาดความยาวล าต้นอยู่
ระหว่าง 16-18 น้ิว    โดยวัดจากยอดถึง
โคน

550.00     กก.

84 ผักบุ้งจีน สด และสะอาด ล าต้นอ่อน ตัดรากและ
ส่วนท่ีเป็นล าต้นท่ีแก่ออก มีท้ังก้านและใบ 
ใบสีเขียวมีสภาพสมบูรณ์ ใบไม่เห่ียว ไม่ช้ า 
 ขนาดความยาวล าต้นไม่เกิน 12 น้ิว โดย
วัดจากยอดถึงโคน

358.00     กก.

85 มะอึก ใหม่ สด สะอาด ไม่มีหนอนเจาะ สีเหลือ
งอมเขียว ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 25-30
 ลูกต่อกิโลกรัม

20.78      กก.
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86 เห็ดฟาง ใหม่ สด สะอาด ดอกใหญ่ สด ตูม ไม่มีดิน 
ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ไม่ช้ า ไม่อมน้ า ไม่เห่ียว ไม่
เน่า

30.00      กก.

87 ต าลึงเด็ด ยอดอ่อน สด สะอาด ท้ังก้านและใบสีเขียว
 ไม่เห่ียวหรือช้ า ใบไม่เน่า

50.00      กก.

88 มะเขือไข่เต่า สด ใหม่ สะอาด ผิวเรียบ เกล้ียงเต่งตึง ไม่
มีรอยแตกหรือรอยฉีก ข้ัวสดติดกับผล เน้ือ
ในอ่อน ไม่มีรูหนอนเจาะหรือจุดเน่า ลูกโต
เสมอกัน

55.00      กก.

89 ยอดมะพร้าวห่ัน สีขาวนวล อ่อน อวบน้ า เน้ือเนียน ไม่เป็น
เส้ียน ไม่เหม็นสาบ ห่ันตามใบส่ัง

67.00      กก.

90 หน่อไม้ดอง สะอาด ห่ันแฉลบ ไม่เค็มมาก เน้ืออ่อนนุ่ม 
ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารฟอกขาว ไม่ใส่สารบอ
แรกซ์ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม และส่ิงเจือปน

80.00      กก.

91 ขม้ินเหลือง (ขม้ินชัน) ใหม่ สด สะอาด ขนาดเป็นหัว สีเหลืองเข้ม 70.00      กก.
92 เห็ดเข็มทอง ใหม่ สด สะอาด มีหมวกเห็ดกลมขนาดเล็ก

  บริเวณก้านเห็ดจะยาวเรียว มีสีเหลือง 
ส้ม  น้ าตาล  เเดง หมวกเล็กล าต้นส้ัน

20.00      กก.
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จ านวน หน่วย

1 แก้วมังกร สด ใหม่ สะอาด ไม่เห่ียว ไม่เน่า ไม่ช้ า 
เปลือกไม่เป็นจุด เน้ือสีขาว รสหวาน 
ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 3-4 ลูกต่อ
กิโลกรัม

2,000.00   กก.

2 กล้วยไข่ ผิวสีเหลืองแก่จัด ไม่ช้ า ไม่เป็นจุดด า ไม่
สุกงอม รสหวาน กล่ินหอม พร้อม
รับประทานเป็นหวี จ านวนผลต่อหวีไม่
น้อยกว่า 15 ผล

1,000.00   หวี

3 กล้วยหอมสุกงอม ๆ ผิวสีเหลืองแก่จัด ไม่ช้ า ไม่เป็นจุดด า สุก
งอม รสหวาน กล่ินหอม เป็นหวี จ านวน
ผลต่อหวีไม่น้อยกว่า 10-12 ผล

30.00       หวี

4 กล้วยน้ าว้า ผิวเหลือง ไม่ช้ า ไม่เป็นจุดด า แก่จัด ไม่
สุกงอม ไม่มีเมล็ด รสหวาน ไม่ฝาด เป็น
หวี จ านวนผลต่อหวีไม่น้อยกว่า 15 ผล

1,000.00   หวี

5 เมลอน แก่จัด ไม่ช้ า ไม่เน่า ห่อด้วยโฟมอย่างดี 
เน้ือกรอบนุ่ม รสหวาน กล่ินหอม ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 1.5 กิโลกรัม

200.00     กก.

6 แคนตาลูป แก่จัด ไม่ช้ า ไม่เน่า ห่อด้วยโฟมอย่างดี 
เน้ือกรอบนุ่ม รสหวาน กล่ินหอม ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 1.5 กิโลกรัม

1,500.00   กก.

7 ชมพู่ เขียว ทับทิม สด ใหม่ สะอาด ผลโต เน้ือหนา แก่จัด 
ไม่ช้ า ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ลักษณะผล
ไม่ผิดปกติ ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 
8-10  ผล ต่อกิโลกรัม

1,000.00   กก.

8 แตงโมจินตหรา เปลือกบาง เน้ือในสีแดง เน้ือแน่น ไส้ไม่
ล้ม ไม่ช้ า รสหวาน ขนาดน้ าหนักไม่น้อย
กว่า 3 กิโลกรัมต่อผล

3,000.00   กก.

9 มะม่วงน้ าดอกไม้ดิบ สด กรอบ ผิวนวล ไม่ช้ า ลูกโตเสมอ รส
เปร้ียว ไม่มีรอยแมลงกัดกิน ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 3-4 ลูกต่อกิโลกรัม

50.00       กก.

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 7

หมวดท่ี 7  อาหารหมวดผลไม้ จ านวน 20 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
เป็นเงิน
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10 มะละกอดิบ แก่จัด ผิวเรียบ ไม่ช้ า ไม่มีรา เมล็ด

ภายในเป็นสีด า เน้ือแน่น หนา กรอบ 

ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 1 กิโลกรัม

100.00     กก.

11 มะละกอฮอลแลนด์สุก ผิวสีส้ม ผิวเรียบ แก่จัด ไม่ช้ า ไม่มีเช้ือรา 
เน้ือแน่นและหนา รสหวาน สุกตาม
ธรรมชาติ ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 
1.5-2 กิโลกรัมต่อผล

1,800.00   กก.

12 สาล่ีน้ าผ้ึง ข้ัวสด ใหม่ ผิวสีนวล ไม่มีรอยช้ า เน้ือ
กรอบ รสหวาน ฉ่ าน้ า ขนาดน้ าหนักไม่
น้อยกว่า 4-6 ลูกต่อกิโลกรัม

4,000.00   ลูก

13 สับปะรดศรีราชา ก้านไม่ยาว  ไม่มีจุก ไม่ช้ า ไม่มีจุกเสีย 
สดใหม่ เน้ือในสีเหลืองเข้ม รสหวาน 
ขนาดน้ าหนักลูกละไม่น้อยกว่า 1.5 
กิโลกรัมต่อหัว

2,000.00   กก.

14 ส้มเขียวหวาน ผิวบาง สะอาด เป็นมัน เน้ือในสีส้ม ไม่
กรอบฟ่าม ไส้กลางไม่เป็นน้ า รสหวาน 
ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 8-9 ลูกต่อ
กิโลกรัม

200.00     กก.

15 ส้มสายน้ าผ้ึง ผิวบาง สะอาด เป็นมัน เน้ือในสีส้ม ไม่
กรอบฟ่าม ไส้กลางไม่เป็นน้ า รสหวาน 
ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 8-9 ลูกต่อ
กิโลกรัม

1,500.00   กก.

16 องุ่นแดงลูกเล็ก (ไข่

ปลา)

ข้ัวสด ใหม่ สะอาด ลูกติดข้ัวแน่น เป็น
พวง ผิวเรียบตึง ไม่ช้ า ไม่เน่า รสหวาน 
ไม่มีเมล็ด

300.00     กก.

17 องุ่นแดงนอก ข้ัวสด ใหม่ สะอาด ลูกติดข้ัวแน่น เป็น
พวง ผิวเรียบตึง ไม่ช้ า ไม่เน่า รสหวาน

500.00     กก.

18 องุ่นเขียว ข้ัวสด ใหม่ สะอาด ลูกติดข้ัวแน่น เป็น
พวง ผิวเรียบตึง ไม่ช้ า ไม่เน่า รสหวาน

200.00     กก.

19 แอปเป้ิลแดง ผิวเรียบเป็นมัน สีแดง เน้ือในสีเหลือง
อ่อน หวานกรอบ ขนาดน้ าหนักไม่น้อย
กว่า 9-10 ลูกต่อกิโลกรัม

6,000.00   ลูก

20 เงาะโรงเรียน หวานกรอบ เน้ือแห้ง ไม่ปนน้ า ขนสี
เขียว-แดง ไม่มีจุกเน่า ขนาดน้ าหนักไม่
น้อยกว่า 22-25 ผลต่อกิโลกรัม

200.00     กก.
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จ านวน หน่วย

1 กะปิ เป็นกะปิท่ีท าจากกุ้ง สีธรรมชาติ ไม่เก่าคล้ า
 กล่ินหอม ไม่มีส่ิงเจือปน ไม่มีสารท่ีเป็น
อันตราย บรรจุไม่น้อยกว่า 500 กรัม/
กระปุก ระบุวันท่ีผลิตและวันหมดอายุ
แสดงท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท  เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย,GMP และ
มาตรฐานฮาลาลโดยแสดงสัญลักษณ์ท่ี
บรรจุภัณฑ์

100.00    กระปุก

2 เก่ียมฉ่ายกระป๋อง กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่พอง ไม่มี
รอยร่ัว ไม่เป็นสนิม สภาพดี ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 140 กรัม มีฝาดึงเปิดได้ทันที ระ
บุบวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์
 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิ
ลปิดสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน อย. และมาตรฐานฮาลาล โดย
แสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

100.00    กระป๋อง

3 เก่ียมฉ่ายหัว (ผักกาด

ดองเค็ม)

ต้องดองได้ท่ี สะอาด ไม่เป่ือย ไม่ขม ไม่มี
กล่ินเหม็นสภาพดี ช่ังเฉพาะเน้ือผักกาดไม่
รวมน้ า ภาชนะบรรจุ บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

183.00    กก.

4 เก่ียมบ๊วยผล ไม่พบรา ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมเจือปน ไม่มีสารท่ีเป็นอันตราย
 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซี
ลปากถุงสนิท

75.00      ลูก

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 8

หมวดท่ี 8  อาหารหมวดของแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป จ านวน 93 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
เป็นเงิน
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5 เก่ียมอ๋ี ใหม่ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่ข้ึนรา 
สภาพดี ไม่มีส่ิงแปลกปลอมเจือปน ไม่มี
สารท่ีเป็นอันตรายระบุวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

108.00    กก.

6 กระเพาะปลาแห้ง

หลอดใหญ่

ท าจากกระเพาะปลาแท้ขนาดใหญ่ ชนิด
หลอด    ใหม่ ไม่หักแหลก ไม่มีกล่ินหืน ไม่
เก่าเก็บ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากทถุงสนิท

100.00    กก.

7 กระเทียมเจียว กากน้อย สีเหลือง แห้ง ไม่ช้ืน ไม่พบรา ไม่
เหม็นสาบ ไม่มีกล่ินหืน ไม่มีส่ิงแปลกปลอม
เจือปน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุไม่น้อยกว่า 500
 กรัม/ถุง

283.00    ถุง

8 กระเทียมแห้งไทย

กลีบเล็ก

แห้ง แกะเป็นกลีบ  ไม่ฝ่อ ไม่เป็นรา หรือ
จุดด า กลีบไม่โตมาก มีเปลือกบาง ๆ บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปาก
ถุงสนิท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 กรัม/
ถุง

83.00      กก.

9 กระเทียมแห้งกลีบใหญ่ แห้ง แกะเป็นกลีบ ไม่ฝ่อ ไม่เป็นรา หรือจุด
ด า    กลีบโต มีเปลือกบาง ๆ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุง
สนิท

117.00    กก.

10 กระเทียมดอง น้ าหนักไม่รวมน้ า หัวใหญ่ เน้ือไม่เป่ือย 

ก้านส้ัน   ไม่ใส่สารฟอกขาว บรรจุในบรรจุ

ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

167.00    กก.

11 กระเทียมบด บดใหม่ เปลือกน้อย มีกล่ินหอมตาม
ธรรมชาติ ไม่มีรา ไม่เหม็น ไม่มีส่ิงปนเป้ือน
 บรรจุในบรรจุภัณฑ์  ท่ีได้มาตรฐานพร้อม
ซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม

117.00    กก.
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12 กุ้งแห้งเน้ือแกะเกล้ียง ตัวโต สีธรรมชาติ ปอกเปลือกแห้งสนิท ไม่
เหม็นอับ รสจืด ไม่ป่น ไม่ข้ึนรา ไม่มีส่ิง
ปนเป้ือน กล่ินตามธรรมชาติของกุ้งแห้ง  
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซี
ลปากถุงสนิท

45.00      กก.

13 เกร็ดขนมปัง  ใหม่ ไม่ช้ืน ไม่ข้ึนรา สภาพดี ระบุวันท่ี
ผลิตและวันทีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปาก
ถุงสนิท  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน อย. โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

50.00      ถุง

14 ข้าวค่ัว ท าจากข้าวเหนียว ใหม่ สะอาด ไม่มีกล่ินหืน
 ไม่มีมอด ไม่มีส่ิงแปลกปลอม ระบุวันท่ี
ผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปาก
สนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

20.00      ถุง

15 งาขาว ใหม่ สะอาด สีขาวนวล ไม่มีกล่ินหืน ไม่มี
มอด ไม่มีส่ิงแปลกปลอม ระบุวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากสนิท 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

100.00    ถุง

16 งาด า ใหม่ สะอาด สีด า ไม่มีกล่ินหืน ไม่มีมอด ไม่
มีส่ิงแปลกปลอม ระบุวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากสนิท บรรจุถุงละ
ไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

17.00      ถุง
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17 แซนวิชสเปรด ใช้ส าหรับท าแซนวิช  ระบุวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในถุงท่ีปิด
สนิทและได้มาตรฐาน บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน อย. และ มาตรฐาน
อาหารฮาลลาลโดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

50.00      ถุง

18 ดอกเก๊กฮวยแห้ง มีกล่ินหอมตามธรรมชาติ สีเหลืองอ่อน ไม่
เก่า ไม่มีส่ิงแปลกปลอมเจือปน ไม่มีสารท่ี
เป็นอันตราย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปากปิดสนิท

33.00      กก.

19 ดอกไม้จีน สีเหลืองธรรมชาติ ไม่เป็นรา ไม่เก่าหรือมี
กล่ินสาบ ไม่มีสารฟอกสี สะอาด ปราศจาก
ส่ิงปนเป้ือน ไม่มีสารท่ีเป็นอันตราย บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปาก
ถุงสนิท

25.00      กก.

20 ดอกกระเจ๊ียบแห้ง แห้ง ใหม่ สีไม่คล้ า ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิง
ปนเป้ือน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
 พร้อมซีลปากถุงสนิท

33.00      กก.

21 เต้าเจ้ียวขาว สีขาวสะอาด ไม่มีรา ไม่เหม็น ไม่มีส่ิง
ปนเป้ือน ไม่ป่นน้ า บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

67.00      กก.

22 เต้าหู้ขาวแข็ง เป็นช้ินขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 X 8.5 X 2 
ซม.  ใหม่ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็นเปร้ียว ไม่
เป็นเมือก สภาพดี ไม่มีสารท่ีเป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค

1,000.00  แผ่น

23 เต้าหู้ชนิดแผ่นขาวอ่อน  ใช้ประกอบอาหารเมนูประเภทผัด เป็นช้ิน
ขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 X 8.5 X 2 ซม. ใหม่
 สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็นเปร้ียว ไม่เป็นเมือก
 สภาพดี มีเน้ือสัมผัสน่ิมกว่าเต้าหู้ขาวแข็ง 
ไม่มีสารท่ีเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

467.00    แผ่น

24 เต้าหู้ชนิดแผ่นขาวน่ิม ใช้ประกอบอาหารเมนูประเภทต้มจืด เป็น
ช้ินขนาดไม่น้อยกว่า 8.5 X 8.5 X 2 ซม. 
ใหม่ สะอาด ไม่มีกล่ินเหม็นเปร้ียว ไม่เป็น
เมือก สภาพดี มีเน้ือสัมผัสน่ิมกว่าเต้าหู้
ชนิดแผ่นขาวอ่อน  ไม่มีสารท่ีเป็นอันตราย
ต่อผู้บริโภค

750.00    แผ่น
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25 ไตปลาดิบ ผลิตจากกระเพาะปลาหมักกับเกลือ  ใหม่ 
มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
วัตถุดิบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมเจือปน ไม่มี
สารท่ีเป็นอันตราย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท

167.00    ขวด

26 ถ่ัวเขียวเลาะเปลือก ใหม่ ไม่ฝ่อ เม็ดใหญ่สม่ าเสมอ ไม่มีเช้ือรา 
หรือแมลงเจาะ (มอด) ไม่มีกล่ินเหม็นหืน 
ไม่มีส่ิงแปลกปลอม แสดงวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

25.00      ถุง

27 ถ่ัวเหลืองซีก เม็ดใหญ่เป็นซีก สีเหลืองอ่อน ใหม่ มีขนาด
สม่ าเสมอ ไม่มีเช้ือรา หรือแมลงเจาะ (มอด)
 ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มีส่ิงแปลกปลอม 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

1,200.00  ถุง

28 ถ่ัวแดงหลวง ชนิดเม็ดใหญ่ แห้ง ใหม่ สะอาด ไม่เหม็นอับ
 ไม่เก่าเก็บ ไม่เป็นมอด เมล็ดไม่ลีบ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

30.00      ถุง
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29 ถ่ัวลิสงดิบ เม็ดใหญ่ มีขนาดสม่ าเสมอ ไม่มีเช้ือรา หรือ
แมลงเจาะ (มอด) ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มี
ส่ิงแปลกปลอม แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

30.00      ถุง

30 ถ่ัวลิสงค่ัว ค่ัวใหม่ เม็ดใหญ่ มีขนาดสม่ าเสมอ เม็ดเต็ม
ไม่แตก หอม ไม่มีกล่ินเหม็นหืน กล่ินสาบ 
ไม่มีเช้ือรา หรือแมลงเจาะ (มอด) ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

30.00      ถุง

31 นมข้นหวาน กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่พอง บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปิด
สนิท แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

250.00    ถุง

32 นมข้นจืดแปลงไขมัน 

(นมสด)

กระป๋องอยู่ในสภาพดี ไม่บุบ ไม่พอง  บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปิด
สนิทแสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

300.00    ถุง

33 ปูนแดง ผลิตจากปูนขาว ผสมกับขม้ินและเกลือ 
เป็นสีธรรมชาติ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม ไม่ใส่สี
ท่ีเป็นอัตรายต่อผู้บริโภค  บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

5.00        กก.
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34 แป้งข้าวโพด  ท ามาจากเมล็ดข้าวโพด 100 %  เป็นผงสี
ขาวเหลืองนวล เน้ือแป้งเนียนและล่ืนมือ ไม่
เหน็มสาบ ไม่มีมอด แสดงวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อย
กว่า 700 กรัม/ถุง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

167.00    ถุง

35 แป้งท้าว ท ามาจากหัวเท้ายายม่อม เน้ือแป้งเป็นสี
ขาว ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ไม่เหม็นสาบ ไม่มีมอด
 บรรจุไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ถุง บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุง
สนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

267.00    ถุง

36 แป้งมันส าปะหลัง ท าจากมันส าปะหลัง เน้ือแป้งมีสีขาว เน้ือ
เนียน ล่ืนเป็นมัน ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ไม่
เหม็นสาบ ไม่มีมอด บรรจุไม่น้อยกว่า 500 
กรัม/ถุง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

15.00      ถุง

37 แป้งประกอบอาหาร

ทอดกรอบ

 บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 150 กรัม/ถุง 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐาน อย. และมาตรฐาน
อาหารฮาลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

633.00    ถุง

38 แผ่นเก๊ียว สด แห้ง ใหม่ สะอาด ไม่ข้ึนรา ไม่เละ ไม่มี
กล่ินหืน บรรจุในถุงพร้อมซีลปากถุงสนิท 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม

67.00      ถุง
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39 โปรตีนเกษตร ผลิตจากแป้งถ่ัวเหลืองพร่องไขมัน 100%  
ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่มีกล่ินเหม็นหนืน ไม่มีส่ิง
ปนเป้ือน รูปร่างสมบูรณ์ แสดงวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม/ถุง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
และมาตรฐานอาหารฮาลาล โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์ (ชนิดตามใบส่ังซ้ือ)

25.00      กก.

40 โป๊ยก๊ัก สะอาด ใหม่ ไม่มีเช้ือรา ไม่เก่าเก็บ ไม่มี
แมลงและมอด ปราศจากส่ิงปนเป้ือน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุง
สนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐาน อย.

8.00        กก.

41 พริกข้ีหนูแห้งเด็ดก้าน  แห้ง ใหม่ ไม่มีรา สีพริกแดงตามธรรมชาติ 
 ไม่มีเม็ดด่างขาว ไม่เหม็นอับ ไม่มีส่ิง
ปนเป้ือน เด็ดก้านออก  บรรจุในถุงท่ี
สะอาดพร้อมซีลปากถุงสนิท

33.00      กก.

42 พริกช้ีฟ้าแห้งเด็ดก้าน แห้ง ใหม่ เม็ดใหญ่ ไม่ช้ืน ไม่มีเม็ดอ่อน ไม่มี
รา สีพริกแดงตามธรรมชาติ  ไม่มีเม็ดด่าง
ขาว ไม่เหม็นอับ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน เด็ดก้าน
ออก บรรจุในถุงท่ีสะอาดพร้อมซีลปากถุง
สนิท

50.00      กก.

43 พริกไทยขาว เม็ดสีขาวนวล ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน 
ไม่เหม็นอับ สภาพดี  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

25.00      กก.

44 พริกไทยด า เม็ดสีด า  ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน ไม่
เหม็นอับ สภาพดี  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อม ซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละ
ไม่น้อยกว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

6.00        กก.
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45 พริกไทยป่น ผลิตจากพริกไทยเม็ดขาว 100% 
บดละเอียด เป็นผงละเอียด แห้ง มีสีและ
กล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมหรือส่ิงปนเป้ือนท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ  แสดงวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์   บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

50.00      กก.

46 พริกข้ีหนูป่น 25.00      ถุง
47 ฟองเต้าหู้ ผลิตจากถ่ัวเหลือง  ชนิดแผ่น แห้ง ใหม่ ไม่

เก่าเก็บ ไม่ช้ืน ไม่ข้ึนรา ไม่มีกล่ินอับ ช้ิน
สมบูรณ์ไม่แตกหัก แสดงวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

8.00        กก.

48 มักโรนีข้องอ เป็นผลิตภัณฑ์จากแป้งสาลี  แสดงวันท่ี
ผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปาก
ถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม  
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 
อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

42.00      กก.

49 มะขามเปียกแกะเม็ด ใหม่ สะอาด ไม่มีเมล็ด ไม่เละ ไม่แฉะ ไม่
ข้ึนรา สีน้ าตาลอ่อน ไม่มีเปลือกติด สภาพดี
  บรรจุในถุงพร้อมซีลปากถุงสนิท

158.00    กก.

50 มะตูมแห้ง ท าจากมะตูมแก่ ห่ันช้ินบาง ใหม่ ไม่เป็น
มอดหรือแมลงกัด ไม่เก่าเก็บ ไม่ข้ึนรา มี
กล่ินและสีเป็นไปตามธรรมชาติ บรรจุในถุง
พร้อมซีลปากถุงสนิท

25.00      กก.

51 มะนาวดอง ท าจากลูกมะนาวสด มีสีและกล่ินเป็นไป
ตามธรรมชาติ   สะอาด ไม่เน่า ไม่เละ ผล
ไม่แตก  ผลขนาดปานกลาง สภาพดี ไม่ใส่
สีสังเคราะห์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

250.00    ลูก
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52 เม็ดมะม่วงหิมพานต์

ดิบ

เม็ดใหญ่ มีขนาดสม่ าเสมอ เม็ดเต็มไม่แตก 
หอม ไม่มีกล่ินเหม็นหืน กล่ินสาบ ไม่มีเช้ือ
ราหรือแมลงเจาะ (มอด) ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

10.00      กก.

53 เม็ดแมงลัก ใหม่ ไม่ฝ่อ เม็ดสม่ าเสมอ ไม่มีเช้ือราหรือ
แมลงเจาะ (มอด) ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มี
ส่ิงแปลกปลอม แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุ
ถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

5.00        กก.

54 เมล็ดดอกเก๊กฮวย เม็ดใหญ่ มีขนาดสม่ าเสมอ ไม่มีเช้ือราหรือ
แมลงเจาะ (มอด) มีสีและกล่ินตาม
ธรรมชาติ ไม่มีเหม็นหืน ไม่มีส่ิงแปลกปลอม
 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิ
ลปิดสนิท

3.00        กก.

55 เย่ือไผ่ สีขาว ไม่แตกหัก สภาพสมบูรณ์ ไม่เห็ม
นสาบ สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ 
แสดงวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุง
สนิท  บรรจุห่อละไม่น้อยกว่า 100 กรัม  
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน 
อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

220.00    ห่อ

56 ลูกเดือยดิบ เม็ดใหญ่ มีขนาดสม่ าเสมอ ไม่มีเช้ือราหรือ
แมลงเจาะ (มอด) ไม่มีกล่ินเหม็นหืน ไม่มี
ส่ิงแปลกปลอม แสดงวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุ
ถุงละไม่น้อยกว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์
ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. และ
มาตรฐานฮาลาลโดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

30.00      กก.
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57 ล าใยแห้ง แห้ง แกะเมล็ด ขนาดสม่ าเสมอ เน้ือสัมผัส
ไม่เละและแข็งกระด้าง สีและกล่ินเป็นไป
ตามธรรมชาติ สะอาด ไม่มีกรวดหรือทราย
ปน แสดงวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม

33.00      กก.

58 วุ้นเส้นอย่างดีชนิด

พิเศษ

ผลิตจากแป้งถ่ัวเขียว เส้นมีขนาดสม่ าเสมอ 
ไม่แตกหัก สีใสออกขาวหรือเขียวปนเหลือง
 กล่ินตามธรรมชาติของวุ้นเส้น ไม่กล่ินหืน 
กล่ินอับ เน้ือสัมผัสเหนียวยืดหยุ่นได้ ไม่เละ
หรือเป่ือยยุ่ย ไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช้
ส่วนประกอบ แสดงวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท  บรรจุไม่
น้อยกว่า 500 กรัม/ห่อ  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

150.00    ห่อ

59 สาคูเม็ดใหญ่  ผลิตจากแป้งมันส าปะหลัง แห้ง ทรงกลม 
มีขนาดสม่ าเสมอ สีขาวนวล ไม่แตก ไม่มี
กล่ินเหม็นอับ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ แสดงวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 500 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

30.00      ถุง

60 สาหร่ายแห้ง  สาหร่ายแห้งปรุงรส ส าหรับท าต้มจืด แห้ง
เป็นแผ่นกลม ไม่แตกหัก  สีและกล่ินเป็นไป
ตามธรรมชาติ ไม่มีกล่ินหืน สภาพสมบูรณ์  
ไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละไม่น้อย
กว่า 50 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจาก อย.

283.00    ห่อ

36



61 เส้นก๋วยจ๊ับ ผลิตจากแป้งข้าวเจ้า มีขนาดช้ินและสี
สม่ าเสมอ ไม่แตกหัก สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติส่วนประกอบ ไม่มีกล่ินอับ กล่ิน
สาบ ไม่ข้ึนรา ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ เม่ือท าให้สุกมีเน้ือสัมผัสน่ิม
เหนียว แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.

183.00    กก.

62 เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก ผลิตจากแป้งข้าวเจ้ามีขนาดเส้นและสี
สม่ าเสมอ ไม่แตกหัก สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติส่วนประกอบ ไม่มีกล่ินอับ กล่ิน
สาบ ไม่ข้ึนรา  ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ  เม่ือท าให้สุกมีเน้ือสัมผัสน่ิม
เหนียว แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.

117.00    กก.

63 เส้นก๋วยเต๋ียวเส้น

จันทร์อบแห้ง

ผลิตจากแป้งข้าวเจ้ามีขนาดเส้นและสี
สม่ าเสมอ ไม่แตกหัก สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติส่วนประกอบ ไม่มีกล่ินอับ กล่ิน
สาบ ไม่ข้ึนรา  ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ  เม่ือท าให้สุกมีเน้ือสัมผัสน่ิม
เหนียว แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.

20.00      กก.
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64 เส้นก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ ผลิตจากแป้งข้าวเจ้ามีขนาดเส้นและสี
สม่ าเสมอ ไม่แตกหัก สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติส่วนประกอบ ไม่มีกล่ินอับ กล่ิน
สาบ ไม่ข้ึนรา  ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ  เม่ือท าให้สุกมีเน้ือสัมผัสน่ิม
เหนียว แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.

1,500.00  กก.

65 เส้นบะหม่ีสด ผลิตจากแป้งสาลี  ขนาดเส้นและสี
สม่ าเสมอ เส้นมีสีเหลืองอ่อน  สีและกล่ิน
เป็นไปตามธรรมชาติส่วนประกอบ ไม่มี
กล่ินอับ กล่ินสาบ ไม่มีรสเปร้ียวและรส
เฝ่ือน ไม่ข้ึนรา  ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ี
ไม่ใช่ส่วนประกอบ  เน้ือสัมผัสเหนียวนุ่ม ไม่
เป่ือยยุ่ย แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุ
ท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละ
ไม่น้อยกว่า 500 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.

300.00    กก.

66 เส้นหม่ีซัว ผลิตจากแป้งสาลี แห้ง ขนาดเส้นและสี
สม่ าเสมอ เส้นมีสีเหลืองอ่อน ไม่แตกหัก สี
และกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติส่วนประกอบ
 ไม่มีกล่ินอับ กล่ินสาบ ไม่ข้ึนรา  ไม่พบส่ิง
แปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ  เม่ือท า
ให้สุกมีเน้ือสัมผัสน่ิมเหนียว แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุง
สนิท บรรจุห่อละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน
จาก อย.

5.00        กก.
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67 เส้นหม่ีแห้ง ผลิตจากแป้งข้าวเจ้ามีขนาดเส้นและสี
สม่ าเสมอ ไม่แตกหัก สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติส่วนประกอบ ไม่มีกล่ินอับ กล่ิน
สาบ ไม่ข้ึนรา  ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่
ส่วนประกอบ  เม่ือท าให้สุกมีเน้ือสัมผัสน่ิม
เหนียว แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุห่อละ
ไม่น้อยกว่า 2.7 กิโลกรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย.

150.00    ห่อ

68 หอมแดงแห้ง มีสภาพสมบูรณ์เน้ือแน่น แห้ง ไม่มีจุก ไม่
แตกยอด ไม่ลีบ ไม่ฝ่อ  ไม่เน่า ไม่ข้ึนรา  
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน

300.00    กก.

69 เห็ดหอมแห้ง ใหม่ สะอาด มีกล่ินหอมเป็นไปตาม
ธรรมชาติ ไม่มีกรวดหรือทรายปน ไม่ข้ึนรา
 สภาพสมบูรณ์ ดอกใหญ่ ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่ต่ ากว่า 1 น้ิวต่อดอก 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซี
ลปากถุงสนิท

30.00      กก.

70 ผักกาดดองเค็มสับฝอย เค็มไม่มาก สีเป็นธรรมชาติ สับ แช่ในน้ าผ้ึง
 สะอาด ไม่มีกรวดหรือทราย ไม่ข้ึนรา ไม่
แฉะ ไม่มีกล่ินเหม็นไม่มีส่ิงเจือปนสภาพดี 
แสดงวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท  บรรจุถุงละไม่น้อย
กว่า 200 กรัม  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

300.00    ถุง

71 ผักกาดดองเปร้ียว ต้นใหญ่ ต้องดองได้ท่ี สภาพสมบูรณ์ รสเค็ม

ไม่มากการหมัก สีและกล่ินเป็นไปตาม

ธรรมชาติของส่วนประกอบ กรอบ ไม่น่ิม

และ  ไม่มีฝ้าขาวหรือฟองไม่มีส่ิง

แปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ  บรรจุใน

บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุง

สนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 700 กรัม เป็น

ผลิตภัณฑ์ท่ีได้การรับรองมาตรฐานจาก อย.

100.00    ถุง
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72 หัวไชโป๊ห่ันแว่น เค็มไม่มาก สีและกล่ินเป็นธรรมชาติ ห่ัน
แว่น ช้ินสม่ าเสมอกัน แช่ในน้ าผ้ึง สะอาด 
ไม่ข้ึนรา ไม่แฉะ ไม่มีกล่ินเหม็น ไม่มี
ส่ิงเจือปนสภาพดี บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุถุงละ
ไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

50.00      กก.

73 หัวไชโป๊ห่ันฝอย เค็มไม่มาก และสีเป็นธรรมชาติ ห่ันฝอย แช่
ในน้ าผ้ึง สะอาด ไม่ข้ึนรา ไม่แฉะ ไม่มีกล่ิน
เหม็น ไม่มีส่ิงเจือปนสภาพดี บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

50.00      กก.

74 อบเชย ไม้หอมแท่ง สีน้ าตาล มีกล่ินหอมเป็น
ธรรมชาติ ไม่เป็นมอดเจาะ สะอาด ไม่
เหม็นอับ ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงอ่ืนเจือปน 
สภาพดี บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซีลปากถุงสนิท เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่าน
การรับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

8.00        กก.

75 ฮ่วยซัว ผลิตใหม่ ขนาดช้ินสม่ าเสมอ สีและกล่ิน
เป็นไปตามธรรมชาติ แห้ง ไม่มีเช้ือรา ไม่เก่า
เก็บ ไม่มีแมลงและมอด สะอาด ปราศจาก
ส่ิงปนเป้ือน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท

6.00        กก.

76 กะทิธัญพืช เป็นกะทิธัญพืช 100% ผลิตจากน้ ามันร า

ข้าว และโปรตีนถ่ัวเหลือง ผ่านการฆ่าเช้ือ
แบบยูเอชที บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท บรรจุกล่อง
ละไม่น้อยกว่า 1,000 มิลลิลิตร  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

100.00    กล่อง

77 เต้าหู้พวง ใหม่ สะอาด ไม่อมน้ ามัน ไม่มีเหง่ือหรือน้ า
ขุ่นขาวซึมออกมาจากเต้าหู้ ไม่มีกล่ินเหม็น 
ไม่มีกล่ินเปร้ียว สีใกล้เคียงกันท้ังก้อน ไม่
คล้ าและไม่มีจุดด่างด า  บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท มี
จ านวนช้ินต่อพวงไม่ต่ ากว่า 50 ช้ิน

250.00    พวง
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78 ถ่ัวลันเตากระป๋อง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ไม่บุบ 
ไม่บวม ไม่มีน้ าร่ัวซึมออกมา แสดงวันท่ี
ผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุ
ไม่น้อยกว่า 425 กรัม/กระป๋อง เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

50.00      กระป๋อง

79 หน าเล๊ียบ  หน าเล๊ียบในน้ าเกลือ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐาน ไม่บุบ ไม่บวม ไม่มีน้ าร่ัวซึม
ออกมา ไม่เป็นสนิม   บรรจุไม่น้อยกว่า 226
 กรัม/กระป๋อง

33.00      กระป๋อง

80 ผักกาดดองน้ าข้าว ต้นใหญ่ ต้องดองได้ท่ี สภาพสมบูรณ์ รสเค็ม
ไม่มากการหมัก สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบ กรอบ ไม่น่ิม
และ  ไม่มีฝ้าขาวหรือฟอง ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบ  บรรจุใน
ในภาชนะพร้อมซีลปากถุงสนิท

150.00    กก.

81 เต้าหู้ถ่ัวเหลือง ผลิตจากถ่ัวเหลือง เป็นเน้ือเดียวกันไม่
แยกตัว สีขาว ไม่คล้ า ไม่มีกล่ินเน่าเสีย รส
เฝ่ือน เน้ือละเอียดเนียน ไม่แข็งหรือเหลว
จนเกินไป ไม่มีส่ิงแปลกปลอมท่ีใช่
ส่วนประกอบ แสดงวันท่ีผลิตและวัน
หมดอายุท่ีบรรจถภัณฑ์  บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท บรรจุ
ไม่น้อยกว่า 220 กรัม/หลอด เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

300.00    หลอด
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82 ผงแป้งถ่ัวเหลือง 

100%

ผลิตจากเม็ดถ่ัวเหลือง 100% ปลอดจาก
พืชตัดแต่งพันธุกรรม GMO ผ่าน
กระบวนการกระเถาะเปลือก และ
บดละเอียดท้ังเมล็ดรวมจมูกถ่ัวเหลือง มี
ลักษณะเป็นผงละเอียดสีครีมออกเหลือง
ตามธรรมชาติชองผงถ่ัวเหลือง มีกล่ินหอม
และรสชาติของถ่ัวเหลืองอบ ใหม่ ไม่มี
ส่วนผสมของน้ าตาล สะอาด บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 20 
กิโลกรัม/กระสอบ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการ
รับรองมาตรฐาน GMP หรือ HACCP และ
ผ่านการรับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล

26.00      กระสอบ

83 ข้าวโจ๊กก่ึงส าเร็จรูป ผลิตจากข้าวหอมมะลิแท้ 100% บรรจุถุง

ละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน ระบุวันหมดอายุไม่ต่ า
กว่า 6 เดือนนับจากวันท่ีตรวจรับ เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
GMP โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

300.00    ถุง

84 ข้าวหอมมะลิ 100% เป็นข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และพันธ์ุ 
กข15 ไม่มีมอด แมลง มอด เช้ือรา กากข้าว
 กรวด หิน เหล็ก บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
สะอาด ส่วนท่ีสัมผัสกับเมล็ดข้าวสารต้อง
ไม่มีสี หุ้มห่ออย่างเรียบร้อยและป้องกันส่ิง
แปลกปลอมได้  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 49
 กิโลกรัม/กระสอบ

360.00    กระสอบ

85 ข้าวเสาไห้ เป็นพันธ์ุข้าวเจ้าร่วน ไม่มีมอด แมลง มอด 
เช้ือรา กากข้าว กรวด หิน เหล็ก บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด ส่วนท่ีสัมผัสกับเมล็ด
ข้าวสารต้องไม่มีสี หุ้มห่ออย่างเรียบร้อย
และป้องกันส่ิงแปลกปลอมได้  ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม/กระสอบ

20.00      กระสอบ
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86 ข้าวกล้องหอมมะลิ เป็นข้าวพันธ์ุขาวดอกมะลิ 105 และพันธ์ุ 
กข15 เป็นข้าวเต็มเมล็ดม่มีมอด แมลง มอด
 เช้ือรา กากข้าว กรวด หิน เหล็ก บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีสะอาด ส่วนท่ีสัมผัสกับเมล็ด
ข้าวสารต้องไม่มีสี หุ้มห่ออย่างเรียบร้อย
และป้องกันส่ิงแปลกปลอมได้  ขนาดบรรจุ
ไม่น้อยกว่า 49 กิโลกรัม/กระสอบ

20.00      กระสอบ

87 มอลโตเดกทรินซ์ 

(Moltodextrin)

บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
 หรือ HACCP และผ่านการรับรอง
มาตรฐานอาหารฮาลาล

1,825.00  ถุง

88 น้ าตาลไอโซมอลทูโลส

 (ไบโอซูการ์พาลาทีน)

บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่
น้อยกว่า 20 กิโลกรัม/กระสอบ เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
 หรือ HACCP

24.00      กระสอบ

89 ดอกอัญชัญแห้ง แห้ง ใหม่ มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ 
 ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อม ซีลปากถุงสนิท

9.00        กก.

90  เวย์โปรตีนไอโซเลต 

 ชนิดผง

เป็นผงสีขาวนวล มีเวย์โปรตีนไอโซเลตไม่
น้อยกว่า 98 กรัมต่อน้ าหนัก 100 กรัม มีเล
ซิทีนจากถ่ัวเหลือง ไม่น้อยกว่า  1.5% ต่อ
น ้ำหนกั 100 กรัม  ปราศจากแลคโตส  

บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการข้ึนทะเบียนกับกระทรวง
สาธารณสุข ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP
 หรือ ISO9001 และ HACCP

550.00    ถุง

91 เก๋าก้ี แห้ง ใหม่ มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ 
 ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อม ซีลปากถุงสนิท

5.00        กก.

92 ข่าป่น แห้ง ใหม่ มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ 
 ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อม ซีลปากถุงสนิท

9.00        กก.
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93 ข้าวเหนียวขาว 5% 

เข้ียวงู

สะอาด ไม่เหม็นสาบ ไม่เป็นมอด ไม่หักป่น 
ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงเจือปน ระบุวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซีลปากสนิท  
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน อย. 
โดยแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

100        กก.
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จ านวน หน่วย

1 เก๊ียวกุ้ง ผลิตใหม่ สะอาด มีขนาดช้ินสม่ าเสมอ มีสีและ
กล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของส่วนประกอบ ไม่
มีกล่ินเหม็นหืน กล่ินเปร้ียว แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในถุง
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิท  บรรจุจ านวน
ไม่น้อยกว่า 40 ช้ิน/กล่อง  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย. โดยแสดงท่ี
บรรจุภัณฑ์

15,740.00 ช้ิน

2 ก้ามปูเทียม ผลิตจากเน้ือปลาทะเลบด  มีรูปทรงท่ีดี มี
ขนาดช้ินสม่ าเสมอ มีสีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีกล่ินหืนและกล่ิน
เปร้ียว สะอาด ใหม่ สะอาด  บรรจุจ านวนไม่
น้อยกว่า 26-27 ช้ิน/กล่อง  บรรจุกล่องละไม่
น้อยกว่า 500 กรัม แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในภาชนะท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซีลปากถุงสนิทเป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐาน จากอย. และ
มาตรฐานฮาลาลโดยแสดงท่ีบรรจุภัณฑ์

110.00     กล่อง

3 ขนมจีบไส้กุ้ง แผ่นเก๊ียวหรือแผ่นแป้งท่ีห่อต้องไม่หลุดหรือฉีก
ขาด มีรูปทรงท่ีดี มีขนาดช้ินสม่ าเสมอ ไม่มี
กล่ินหืนและกล่ินเปร้ียว สะอาด ขนาดน้ าหนัก
ไม่น้อยกว่า 16 กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุ 120 ลูก 
แสดงวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท
  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
จากอย.โดยแสดงท่ีบรรจุภัณฑ์

9,334.00   ลูก

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 9

หมวดท่ี 9  อาหารหมวดผลิตภัณฑ์แปรรูป แช่แข็ง จ านวน 11 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อ

หน่วย (บาท)
เป็นเงิน
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4 ขนมจีบไส้ปู ผลิตใหม่ สะอาด ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 16

 กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุ 120 ลูก บรรจุในภาชนะ

ท่ีได้มาตรฐาน ระบุวันหมดอายุคงเหลือไม่ต่ า 6

 เดือน  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง

มาตรฐาน GMP หรือ มาตรฐาน HACCP

1,800.00   ลูก

5 ขนมจีบไส้หมู แผ่นเก๊ียวหรือแผ่นแป้งท่ีห่อต้องไม่หลุดหรือฉีก
ขาด มีรูปทรงท่ีดี มีขนาดช้ินสม่ าเสมอ ไม่มี
กล่ินหืนและกล่ินเปร้ียว สะอาด ขนาดน้ าหนัก
ไม่น้อยกว่า 16 กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุ 120 ลูก 
แสดงวันท่ีผลิตและวันหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท
  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน 
จากอย.โดยแสดงท่ีบรรจุ

3,800.00   ลูก

6 ซาลาเปาไส้ครีม คงรูปไส้ไม่แตกทะลุออกมาภายนอก สีขาว
สม่ าเสมอ สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบ เน้ือแป้งนุ่มไม่แข็งกระด้าง ไส้
เกาะตัวกัน สะอาด แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 37 กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุไม่
น้อยกว่า 60 ลูก  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากอย.โดยแสดงท่ีบรรจุภัณฑ์

2,500.00   ลูก

7 ซาลาเปาไส้หมูสับ คงรูปไส้ไม่แตกทะลุออกมาภายนอก สีขาว
สม่ าเสมอ สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบ เน้ือแป้งนุ่มไม่แข็งกระด้าง ไส้
เกาะตัวกัน สะอาด แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 37 กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุไม่
น้อยกว่า 60 ลูก  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากอย.โดยแสดงท่ีบรรจุภัณฑ์

4,800.00   ลูก
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8 ซาลาเปาไส้หมูแดง คงรูปไส้ไม่แตกทะลุออกมาภายนอก สีขาว
สม่ าเสมอ สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบ เน้ือแป้งนุ่มไม่แข็งกระด้าง ไส้
เกาะตัวกัน สะอาด แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท ขนาด
น้ าหนักไม่น้อยกว่า 37 กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุไม่
น้อยกว่า 60 ลูก  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐานจากอย.โดยแสดงท่ีบรรจุภัณฑ์

500.00     ลูก

9 หมูพันสาหร่าย คงรูป ช้ินขนาดสม่ าเสมอ ไส้ไม่แตกทะลุ
ออกมาภายนอก สีสม่ าเสมอ สีและกล่ินเป็นไป
ตามธรรมชาติของส่วนประกอบ เน้ือนุ่มไม่แข็ง
กระด้างสะอาด แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท ขนาดผลิต
ใหม่ สะอาด ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 15 
กรัม/ลูก 1 ลังบรรจุไม่น้อยกว่า 120 ลูก  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน จากอย.
โดยแสดงสัญลักษ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

6,270.00   ลูก

10 ฮะเก๋าไส้กุ้ง คงรูป ช้ินขนาดสม่ าเสมอ ไส้ไม่แตกทะลุ
ออกมาภายนอก สีขาว สีและกล่ินเป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบ เน้ือนุ่มไม่แข็ง
กระด้าง สะอาด แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมซิลปากถุงสนิท ขนาดผลิต
ใหม่ สะอาด บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
 ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 18 กรัม/ลูก 1 ลัง
บรรจุไม่น้อยกว่า 100 ลูก เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจากอย.โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

6,200.00   ลูก
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11 ผักรวมแช่แข็ง ประกอบไปด้วย แครอท ถ่ัวลันเตา ข้าวโพด
เหลือง มีขนาดช้ินสม่ าเสมอกัน สีธรรมชาติ   
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซี
ลปากถุงสนิท บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม  ระบุ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการ
รับรองมาตรฐาน อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

44.00       ถุง
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จ านวน หน่วย

1 เคร่ืองปรุงแกงฉู่ฉ่ี ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

25.00     กก.

2 เคร่ืองปรุงแกง

เขียวหวาน

ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

83.00     กก.

3 เคร่ืองปรุงแกงค่ัว ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

17.00     กก.

4 เคร่ืองปรุงแกงไตปลา ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

33.00     กก.

5 เคร่ืองปรุงแกงเทโพ ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

33.00     กก.

6 เคร่ืองปรุงแกงป่า ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

43.00     กก.

7 เคร่ืองปรุงพริกแกงเผ็ด ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม

200.00   กก.

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 10

หมวดท่ี 10  อาหารหมวดเคร่ืองแกงและเคร่ืองปรุงรส จ านวน 56 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อ

หน่วย (บาท)
เป็นเงิน
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8 เคร่ืองปรุงพริกแกง

เลียง

ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

17.00     กก.

9 เคร่ืองปรุงพริกแกงส้ม ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

100.00   กก.

10 เคร่ืองปรุงพริกแกง

เหลือง

ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

33.00     กก.

11 เคร่ืองปรุงค่ัวกล้ิง ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

17.00     กก.

12 เคร่ืองปรุงผัดฉ่า ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

27.00     กก.

13 เคร่ืองปรุงผัดพริกขิง ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

50.00     กก.

14 เคร่ืองปรุงพริกเผา ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่มีกล่ินหืน บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน บรรจุถุง
ละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

25.00     กก.

15 เคร่ืองปรุงพะแนง ใหม่ สด สะอาด ไม่มีรา มีสีและกล่ินท่ีดี เป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ สีไม่คล้ า ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 ไม่เค็มมาก ไม่ขม บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน 
บรรจุถุงละไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม

33.00     กก.

16 เคร่ืองผัดพะโล้ผง ใหม่  บรรจุซองละไม่น้อยกว่า 5 กรัม 167.00   ซอง
17 เคร่ืองตุ๋นยาจีน ประกอบไปด้วย เก๋าก้ี ฮ่วยซัว ตังเซียม เง็กเต๊ก 

ไม่เก่าเก็บ ไม่มีส่ิงปนเป้ือน บรรจุซองละไม่น้อย
กว่า 70 กรัม

183.00   ซอง
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18 เกลือป่น ผลิตจากเกลือบริสุทธ์ิ เติมสารไอโอดีน เน้ือ
ละเอียด สีขาว แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุ
ท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในถุงไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจากอย. และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

310.00   กก.

19 เกลือเม็ด เป็นเม็ดหยาบ สะอาด มีสีและรสดีตามธรรมชาติ
ของเกลือสมุทร ไม่มีส่ิงเจือปนหรือปนเป้ือน 
บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 
20 กิโลกรัม/กระสอบ

5.00       กระสอบ

20 ฉิกโช่ว (ซอสเปร้ียว) 

สูตร 1

บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อย
กว่า 600 มิลลิลิตร/ขวด แสดงวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
รองมาตรฐานจาก อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

50.00     ขวด

21 ซีอ๊ิวขาว สูตร 1 ผลิตจากถ่ัวเหลือง หมักแบบธรรมชาติไม่ใส่ผลชู
รสและวัตถุกันเสีย บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน แสดงวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ไม่น้อยกว่า 700 มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับรองมาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

800.00   ขวด

22 ซีอ๊ิวด า สูตร 5 ผลิตจากซีอ๊ิวขาวผสมกับสารให้ความหวานมีสี 
กล่ิน รสเป็นไปตามธรรมชาติของส่วนประกอบ 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 700 
มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

40.00     ขวด

23 น้ าซอสเย็นตาโฟ  มีสี กล่ิน รส เป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบ ไม่ใส่สารกันบูด  บรรจุในภาชนะท่ี
ได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุไม่น้อยกว่า 750 มิลลิลิตร/ขวด เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานอย.โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

20.00     ขวด
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24 ซอสปรุงรส ผลิตจากถ่ัวเหลือง มีสี กล่ิน รส เป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบ ไม่ใส่สารกันบูด มี
โปรตีนไม่น้อยกว่า 15%  ขวดฝาสีเขียว บรรจุใน

ภาชนะท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุขวดละไม่น้อยกว่า 700 
มิลลิลิตร เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

533.00   ขวด

25 ซอสพริกชนิดซอง ผลิตจากพริกสดผสมกระเทียมน้ าส้มสายชูน้ าตาล
เกลือ มีสี กล่ิน รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้  
มีลักษณะละเอียดเป็นเน้ือเดียวกัน ไม่ข้นหนืด
เกินไป แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 11 กรัม/ซอง บรรจุ 100
 ซอง/แพ็ค เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

25.00     แพ็ก

26 ซอสพริก ผลิตจากพริกสดผสมกระเทียมน้ าส้มสายชูน้ าตาล
เกลือ มีสี กล่ิน รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้  
มีลักษณะละเอียดเป็นเน้ือเดียวกัน ไม่ข้นหนืด
เกินไปแสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 680 มิลลิลิตร/ขวด เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรองมาตรฐานอย.โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

25.00     ขวด

27 ซอสมะเขือเทศชนิด

ซอง

ผลิตจากมะเขือเทศสดผสมกับ กระเทียม 
น้ าส้มสายชู น้ าตาล เกลือ มีสี กล่ิน รสเป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ มีลักษณะละเอียดเป็นเน้ือ
เดียวกัน ไม่ข้นหนืดเกินไป แสดงวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 11 
กรัม/ซอง บรรจุ 100 ซอง/แพ็ค เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ผ่านการรับรองมาตรฐานอย.โดยแสดงมาตรฐาน
ท่ีบรรจุภัณฑ์

25.00     แพ็ก

28 ซอสมะเขือเทศถุง ผลิตจากมะเขือเทศสดผสมกับ กระเทียม 
น้ าส้มสายชู น้ าตาล เกลือ มีสี กล่ิน รสเป็นไป
ตามส่วนประกอบท่ีใช้ มีลักษณะละเอียดเป็นเน้ือ
เดียวกันไม่ข้นหนืดเกินไป แสดงวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัมต่อถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีผ่านการรับรอง
มาตรฐานอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

200.00   ถุง
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29 ซอสหอยนางรม มีส่วนประกอบหอยนางรมไม่น้อยกว่า30% มี
ลักษณะเหลวมีความข้นหนืดพอเหมาะ ไม่แยกช้ัน
 สี กล่ิน รสเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบ ไม่มีกล่ินอับ กล่ินหืน และรสเปร้ียว
 แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อย
กว่า 800 มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
รองมาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

733.00   ขวด

30 เต้าเจ้ียว สูตร 1 ผลิตจากถ่ัวเหลืองหมัก มีลักษณะข้นสม่ าเสมอ
เป็นเน้ือเดียวกัน มีสีน้ าตาลเหลืองถึงน้ าตาลเข้ม 
มีรสเค็มกลมกล่อมเป็นไปตามธรรมชาติ
ส่วนประกอบท่ีใช้  แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 800 มิลลิลิตร/ขวด  
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจากอย.โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

50.00     ขวด

31 น้ ากระเทียมดอง บรรจุไม่น้อยกว่า 700 มิลลิลิตร/ขวด บรรจุใน
ภาชนะท่ีปิดสนิท

200.00   ขวด

32 น้ าจ้ิมไก่ ข้นพอเหมาะ ไม่ตกผลึก ส่วนประกอบท่ีใช้ต้อง
กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ มีสี กล่ิน รสเป็นไป
ตามธรรมชาติส่วนประกอบท่ี ใช้บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 980 
มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

167.00   ขวด

33 น้ าจ้ิมสุก้ี ใช้รับประทานกับสุกียาก้ี สูตรกวางตุ้ ข้น
พอเหมาะ ไม่ตกผลึก ส่วนประกอบท่ีใช้ต้อง
กระจายตัวอย่างสม่ าเสมอ มีสี กล่ิน รสเป็นไป
ตามธรรมชาติส่วนประกอบท่ีใช้  แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 830 
มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

20.00     ขวด
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34 น้ าตาลทรายขาวเกร็ด

เล็ก

 ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ เกร็ดเล็กสม่ าเสมอ ไม่
จับตัวเป็นก้อน ขาวใส สะอาด ปราศจากสาร
ฟอกขาว  ละลายแล้วไม่มีตะกอน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท บรรจุไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
รองมาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

2,200.00 กก.

35 น้ าตาลทราย/พริกป่น 

(ซอง)

บรรจุซองคู่ ขนาดบรรจุน้ าตาลทรายไม่น้อยกว่า 
4 กรัม/ซอง พริกป่น 1.4 กรัม/ซอง บรรจุ 50
ซอง/แพ็ค

583.00   แพ็ก

36 น้ าตาลทรายแดง  ผลิตจากอ้อยธรรมชาติ  มีลักษณะเป็นผง
ละเอียดหรืออาจจับกันเป็นก้อน มีสีน้ าตาลอ่อน
ถึงเข้ม มีกล่ินรสตามธรรมชาติของน้ าตาลทราย
แดง ไม่พบส่ิงแปลกปลอมท่ีไม่ใช่ส่วนประกอบท่ี
ใช้ แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์
 บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อย
กว่า 500 กรัม/ถุง  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

30.00     กก.

37 น้ าตาลป๊ีบ ผลิตจากมะพร้าวเป็นส่วนใหญ่ เหนียว ข้น มี
ความหนืดสูง แต่ไม่ตกเป็นผลึก มีรสหวาน และ
มีกล่ินหอมเฉพาะตัว มีสีน้ าตาลอ่อนถึงเข้ม ไม่ใส่
สารฟอกสี สะอาด ปราศจากส่ิงปนเป้ือน บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 1
กิโลกรัม/ถุง

250.00   กก.

38 น้ าจ้ิมบ๊วยเจ่ีย ผลิตจากเน้ือบ๊วยดองบดละเอียดมาต้มผสม
น้ าตาล มีความข้นหนืดเหมาะสม ไม่ตกผลึก มี
เน้ือบ๊วยแขวนลอยสม่ าเสมอ มีสีเป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบ มีกล่ินหอมของบ๊วย
ดอง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดง
วันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุ
ไม่น้อยกว่า 700 มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับรองมาตรฐานจาก อย.

10.00     ขวด
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39 น้ าปลา ผลิตจากปลาไส้ตันหมักด้วยกรรมวิธีธรรมชาติ 
ผสมไอโอดีน ใส สีน้ าตาลทอง มีกล่ินเป็นเป็น
ตามธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มี
ส่ิงเจือปน ไม่ใส่สีเจือป่น บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 700 
มิลลิลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก อย. และมาตรฐานอาหารฮาลาล

620.00   ขวด

40 น้ ามันงา ผลิตจากเมล็ดงา 100%  ต้องใส ไม่มีตะกอน
หรือแยกช้ัน มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ
ของน้ ามันงา ไม่มีกล่ินหืน ไม่เป็นไขท่ี
อุณหภูมิห้อง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับรองมาตรฐานจาก อย.

10.00     ขวด

41 น้ ามันถ่ัวเหลือง 100% ผลิตจากถ่ัวเหลือง 100% ไม่มีกล่ินหืน ไม่เป็นไข
ท่ีอุณหภูมิห้อง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
 แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับรองมาตรฐานจาก อย.

3,100.00 ขวด

42 น้ ามันร าข้าว ผลิตจากร าข้าว 100 % ไม่มีกล่ินหืน ไม่เป็นไขท่ี
อุณหภูมิห้อง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ 
บรรจุไม่น้อยกว่า 1 ลิตร/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับรองมาตรฐานจาก อย.

220.00   ขวด

43 น้ าส้มสายชูกล่ัน 5% มีลักษณะใส ไม่มีตะกอน และมีปริมาณกรด
น้ าส้มไม่น้อยกว่า 5%ใส  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 700 มิลลิลิตร/ขวด
  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย.

100.00   ขวด

44 น้ าส้มสายชู (ซอง) บรรจุไม่น้อยกว่า 9 กรัม/ซอง บรรจุ 50 ซอง/แพ็ค 883.00   แพ็ก

45 สารส้ม เป็นผลึก ก้อนสีขาวใสออกขุ่นเล็กน้อย มีรส
เปร้ียวฝาด ไม่มีกล่ิน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลสนิท

15.00     กก.

46 ผงกะหร่ี 20.00     ขวด
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47 ผงปรุงรสไก่ สูตรลดโซเดียม 75% ไม่ใส่ผงชูรส ไม่เติมวัตถุกัน
เสีย สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ 
ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ได้รับการ
รับรองมาตรฐานอาหารฮาลาล บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน บรรจุไม่น้อยกว่า 850 กรัม/
ถุง

5.00       ถุง

48 มะตูมผงส าเร็จรูป มีส่วนประกอบของมะตูมไม่น้อยกว่า 75% มี
ลักษณะเป็นผงหรือเกล็ด แห้ง ไม่จับตัวกันเป็น
ก้อน มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบท่ีใช้  ไม่มีส่ิงเจือปน บรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาดได้มาตรฐาน  แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 400 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก อย. พร้อมแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

133.00   ถุง

49 เก๊กฮวยผงส าเร็จรูป มีลักษณะเป็นผงหรือเกล็ด แห้ง ไม่จับตัวกันเป็น
ก้อน มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบท่ีใช้  ไม่มีส่ิงเจือปน บรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาดได้มาตรฐาน  แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 400 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก อย. พร้อมแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

133.00   ถุง

50 ขิงผงส าเร็จรูป มีส่วนประกอบของขิงไม่น้อยกว่า 60 % มี
ลักษณะเป็นผงหรือเกล็ด แห้ง ไม่จับตัวกันเป็น
ก้อน มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบท่ีใช้  ไม่มีส่ิงเจือปน บรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาดได้มาตรฐาน  แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 400 กรัม เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก อย. พร้อมแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

133.00   ถุง
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51 ตะไคร้ผงส าเร็จรูป มีส่วนประกอบของตะไคร้ไม่น้อยกว่า 75 % มี
ลักษณะเป็นผงหรือเกล็ด แห้ง ไม่จับตัวกันเป็น
ก้อน มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของ
ส่วนประกอบท่ีใช้  ไม่มีส่ิงเจือปน บรรจุใน
ภาชนะท่ีสะอาดได้มาตรฐาน  แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 400 กรัม

133.00   ถุง

52 ผงหมักหมูแดง เป็นผงละเอียด แห้ง ไม่จับตัวเป็นก้อน 
ส่วนประกอบท่ีใช้ต้องคลุกเคล้ากันอย่างสม่ าเสมอ
 มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของผงหมักหมู
แดง ไม่มีกล่ินอับ กล่ินหืน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐาน  แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 100 กรัม/ซอง 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. 
พร้อมแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

100.00   ซอง

53 ผงหมกไก่ เป็นผงละเอียด แห้ง ไม่จับตัวเป็นก้อน 
ส่วนประกอบท่ีใช้ต้องคลุกเคล้ากันอย่างสม่ าเสมอ
 มีสีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของผงหมกไก่ 
ไม่มีกล่ินอับ กล่ินหืน บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน  แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 100 กรัม/ซอง 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. 
พร้อมแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

50.00     ซอง

54 พริกน้ าปลา (ซอง) บรรจุไม่น้อยกว่า 5 กรัม/ซอง บรรจุ 50 ซอง/แพ็ค 83.00     แพ็ก

55 มันกุ้งเสวย ท ามาจากน้ ามันของกุ้ง  มีเน้ือละเอียด เนียน 
และเหนียว มีกล่ินสีและรสชาติเป็นไปตาม
ธรรมชาติของมันกุ้ง ไม่มีกล่ินอับ กล่ินหืนและรส
ขม ไม่มีส่ิงแปลกปลอมหรือส่ิงเจือปน บรรจุใน
ขวดแก้ว บรรจุไม่น้อยกว่า 200 กรัม/ขวด แสดง
วันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. พร้อม
แสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

5.00       ขวด
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56 มัสตาร์ดขวดเล็ก  มีสีเหลืองอ่อน รสเผ็ด ฉุน เปร้ียว เค็ม ใหม่  สี
และกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของส่วนประกอบ 
ไม่มีส่ิงแปลกปลอมหรือส่ิงเจือปน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ บรรจุไม่น้อยกว่า 255 
กรัม/ขวด เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน
จาก อย. พร้อมแสดงสัญลักษณ์ท่ีบรรจุภัณฑ์

5.00       ขวด
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จ านวน หน่วย

1 กล่ินสังเคราะห์ บรรจุขวดกระเบ้ืองสีชา  ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 475 มิลลิลิตร/ขวด แสดงวันท่ีผลิต เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

5.00       ขวด

2 ชาเจ๊ก ชาแดงปรุงส าเร็จชนิดผงกล่ินวนิลา มีใบชาแดง

บดละเอียดไม่น้อยกว่า 94 % มีกล่ิน สีและ

รสชาติเป็นตามส่วนประกอบท่ีใช้ บรรจุในถุงท่ี

ได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท แสดงวันท่ีผลิต

และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่

น้อยกว่า 400 กรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ

รองมาตรฐานจาก อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี

บรรจุภัณฑ์และมาตรฐานอาหารฮาลาล

33.00     ถุง

3 ช็อคโกแลตชิพ มีสภาพสมบูรณ์ ไม่แตกหัก มีกล่ิน สีและรสชาติ
เป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีปิดสนิท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม/ถุง

10.00     กก.

4 ถ้วยฟอยล์ รหัส 3219
 A

ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  1,000 ใบ/แพ็ค 167.00   แพ็ก

5 นมผง  ผลิตมาจากนมโคแท้ 100 % มีสีขาวถึงเหลือง
นวล มีกล่ินหอม และรสหวานมัน เป็นผง
ละเอียด ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่มีกล่ินเหม็นหืน 
ไม่มีส่ิงแปลกปลอม หรือส่ิงเจือปน บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน  ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 1 กิโลกรัม/ถุง

800.00   ถุง

6 เนยสด รสจืด ผลิตจากนม สีเหลืองนวล ไม่เก่า ไม่เป็นรา ไม่
เหม็นหืน ไม่มีส่ิงแปลกปลอม หรือส่ิงปนเป้ือน 
 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 2 กิโลกรัม/กล่อง

10.00     กล่อง

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 11

หมวดท่ี 11  อาหารหมวดวัสดุ/วัตถุดิบ และเบ็ดเตล็ด จ านวน 38 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อ

หน่วย (บาท)
เป็นเงิน
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7 น้ าเช่ือมเข้มข้น มีสีขาวใส สะอาด ไม่มีตะกอน ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม หรือส่ิงปนเป้ือน บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
1กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

5.00       ถุง

8 น้ าตาลไอซ่ิง มีสีขาวละเอียด มีส่วนผสมของแป้งข้าวโพด
ผสมไม่ 3%  ไม่จับตัวเป็นก้อน ใหม่ สะอาด 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. 
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอม และส่ิงเจือปน ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า1 กิโลกรัม/ถุง

5.00       ถุง

9 เบกก้ิงโซดา  มีสีขาว รสเฝ่ือน ไม่จับตัวเป็นก้อน บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีซิลปิดสนิท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
 1 กิโลกรัม/ถุง

5.00       ถุง

10 แป้งกวนไส้  มีสีขาว ไม่จับตัวเป็นก้อน บรรจุในบรรจุภัณฑ์
ท่ีซิลปิดสนิท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 กิ
กรัม/ถุง

5.00       ถุง

11 แป้งพัดโบก ใช้ส าหรับท าเค้ก มีสีขาวนวล เน้ือสัมผัสของ
แป้งจะหยาบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมหรือส่ิง
ปนเป้ือน ไม่มีมอด ไม่เหม็นสาบ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.และมาตรฐานอาหารฮาลาล
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

10.00     ถุง

12 แป้งบัวแดง ใช้ส าหรับท าขนมปังและเค้ก  มีสีขาวนวล เน้ือ
สัมผัสของแป้งจะหยาบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม
หรือส่ิงปนเป้ือน ไม่มีมอด ไม่เหม็นสาบ บรรจุ
ในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิต
และวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
รองมาตรฐานจากอย.และมาตรฐานอาหารฮา
ลาลโดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

10.00     ถุง
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13 แป้งห่าน ใช้ส าหรับท าขนมปัง มีสีขาวนวล เน้ือสัมผัส
ของแป้งจะหยาบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมหรือส่ิง
ปนเป้ือน ไม่มีมอด ไม่เหม็นสาบ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.และมาตรฐานอาหารฮาลาล
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

10.00     ถุง

14 ผงโกโก้ ใหม่ สะอาด สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ
ของส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมหรือ
ส่ิงปนเป้ือน ไม่มีมอด ไม่เหม็นสาบ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท 
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ถุง

5.00       ถุง

15 ผงฟู สูตรดับเบิลแอ็คติง ใช้ส าหรับท าเค้ก มีสีขาว
นวล เน้ือสัมผัสละเอียดเนียน ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมหรือส่ิงปนเป้ือน  บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

42.00     ถุง

16 เจลลาตินแผ่น ชนิดแผ่น ท าจากพืช บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้
มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ี
บรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 20 กรัม/
กล่อง (12แผ่น) เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจากอย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

19.00     กล่อง

17 ผลไม้เช่ือมห่ันช้ิน 3 สี ผลิตจาก เน้ือมะเขือเทศ ใหม่ สะอาด สีและ
กล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่ใส่วัตถุ
เจือสีอาหาร ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม
ต่อถุง บรรจุ 3 ถุงต่อแพ็ค

5.00       แพ็ก
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18 มายองเนส รสชีส ใช่ส าหรับโรยหน้าพิซซ่า ใหม่ สะอาด สีและ
กล่ินเป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีกล่ิน
หืน  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดง
วันท่ีผลิตท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 
1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก อย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

10.00     ถุง

19 แยมรสต่าง ๆ ใหม่ สะอาด สีและกล่ินเป็นไปตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบ  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน
 แสดงวันท่ีผลิตท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
รองมาตรฐานจาก อย.โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

5.00       ถุง

20 ลูกเกดเหลือง/ด าแห้ง ใหม่ สะอาด แห้ง เมล็ดมีขนาดสม่ าเสมอ ไม่มี
ทรายกรวด ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน
 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง

20.00     กก.

21 วนิลาชนิดผง บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ี
ผลิตท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 
กิโลกรัม/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรอง
มาตรฐานจาก อย.โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

5.00       ถุง

22 ผงวุ้น ใช้ท าขนม บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน 
แสดงวันท่ีผลิตท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 50 กรัม/ซอง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับ
รองมาตรฐานจาก อย.โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

50.00     ซอง

23 สารเสริม เป็นสารเสริมคุณภาพขนมปัง เป็นผงสีขาว 
ละเอียดเนียน ไม่จับตัวเป็นก้อน ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 500 กรัม/ถุง

5.00       ถุง

24 สีผสมอาหาร บรรจุขวดกระเบ้ืองสีชา ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
 454 มิลลิลิตร/ขวด

5.00       ขวด

25 ไส้กวนต่าง ๆ ใหม่ สะอาด สี กล่ิน รสเป็นไปตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม บรรจุในถุงซิล
สนิท แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/ถุง

5.00       กก.

26 อีซี-25 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 450 กรัม/กระปุก 2.00       กระปุก
27 โอวาเลต ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1 กิโลกรัม/กระปุก 2.00       กระปุก
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28 ออริกาโน่ ใหม่ สะอาด กล่ินและสีเป็นไปตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบ บรรจุในขวดแก้ว ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 22 กรัม/ขวด

5.00       ขวด

29 ถ้วยไข่ตุ๋น ผลิตจากพลาสติกเกรดเอ ใช้ส าหรับใส่สังขยา 
หรือไข่ตุ๋น สามารถน่ึงในซ้ึงได้ บรรจุไม่น้อยกว่า
 50 ใบ/แพค

150.00   แพ็ก

30 น้ าหวานเฮลส์บลูบอย

สีต่าง ๆ

เป็นของเหลวข้น เน้ือเดียวกัน ไม่แยกช้ัน 
ปราศจากผลึกน้ าตาล มีสี กล่ิน รสท่ีดีตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ินหมัก 
กล่ินเหม็นเปร้ียว รสขม  บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ี
ได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตท่ีบรรจุภัณฑ์ 
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 710 มิลลิลิตร/ขวด 
เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย.
โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

583.00   ขวด

31 น้ าส้มซันควิก มีลักษณะเหลวข้นหนืด มีสี กล่ิน รสเป็นไปตาม
ธรรมชาติของน้ าส้มเข้มข้น บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท แสดง
วันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า 850 มิลลิลิตร/ขวด เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

10.00     ขวด

32 ยีสต์ เป็นเกร็ดสีน้ าตาล มีกล่ินยีสต์ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลปิดสนิท แสดง
วันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า500กรัม/ห่อ

5.00       ห่อ

33 โอวัลติน  เป็นผงหยาบ ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่เปียก มีสี 
กล่ิน รสเป็นไปตามธรรมชาติของส่วนประกอบ
ท่ีใช้ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีซิลปิดสนิท แสดง
วันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 1,000 กรัม/ถุง เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจาก อย. และ
มาตรฐานฮาลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุ
ภัณฑ์

500.00   ถุง

63



34 โอวัลติน ทรี อิน วัน เป็นผงหยาบ ไม่จับตัวเป็นก้อน ไม่เปียก มีสี 

กล่ิน รสเป็นไปตามธรรมชาติของส่วนประกอบ

ท่ีใช้ บรรจุในบรรจุภัณฑ์ท่ีซิลปิดสนิท แสดง

วันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาด

บรรจุไม่น้อยกว่า 20 ซอง/ถุง เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี

ได้รับรองมาตรฐานจาก อย. และมาตรฐานฮา

ลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

20.00     ถุง

35 น้ าผลไม้แท้ 100%  มีสี กล่ินและรสเป็นไปตามธรรมชาติของผลไม้
ชนิดน้ันๆ กล่องไม่บวม ไม่ซึม ไม่บุบ บรรจุใน
บรรจุภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและ
วันท่ีหมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 200 มล./กล่อง  บรรจุไม่น้อยกว่า 24
 กล่อง/หีบ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐาน
จากอย.และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดง
มาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

150.00   ลัง

36 น้ านมข้าวโพด สูตรไม่

เติมน้ าตาล

 กล่องไม่บวม ไม่ซึม ไม่บุบ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
 180 มล./กล่อง  บรรจุไม่น้อยกว่า 24 กล่อง/
หีบ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจากอย.
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

100.00   ลัง

37 เคร่ืองด่ืมจมูกข้าว

สูตรน้ าตาลน้อย

 กล่องไม่บวม ไม่ซึม ไม่บุบ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
 180 มล./กล่อง  บรรจุไม่น้อยกว่า 36 กล่อง/
หีบ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจากอย.
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

100.00   ลัง
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38 นมพร่องมันเนย UHT  กล่องไม่บวม ไม่ซึม ไม่บุบ บรรจุในบรรจุ
ภัณฑ์ท่ีได้มาตรฐาน แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุบนบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า
 200 มล./กล่อง  บรรจุไม่น้อยกว่า 36 กล่อง/
หีบ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานจากอย.
และมาตรฐานฮาลาล โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

100.00   ลัง
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จ านวน หน่วย

1 ขนมปังขาว ใหม่ สด สะอาด เน้ือเนียนนุ่ม ไม่ข้ึนรา 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 480 กรัม/ถุง
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

120.00      ถุง

2 ขนมปังโฮลวีท ใหม่ สด สะอาด เน้ือเนียนนุ่ม ไม่ข้ึนรา 
แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ีหมดอายุท่ีบรรจุ
ภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 กรัม/ถุง
 เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรอง
มาตรฐานจาก อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ี
บรรจุภัณฑ์

157.00      ถุง

3 ขนมปังเครกเกอร์ รส

จืด

 มีรูปร่างขนาดสม่ าเสมอ ไม่แตกหัก ผลิต
ใหม่ กรอบอร่อย ไม่มีกล่ินหืน ไม่แตกหัก 
สภาพสมบูรณ์ แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์ ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 300 กรัม/กล่อง  เป็นผลิตภัณฑ์ท่ี
ได้รับการรับรองมาตรฐานจาก อย. โดย
แสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

117.00      กล่อง

4 ขนมปังกรอบจืด มีรูปร่างขนาดสม่ าเสมอ ไม่แตกหัก ผลิต
ใหม่ กรอบอร่อย ไม่มีกล่ินหืน ไม่แตกหัก 
สภาพสมบูรณ์ แสดงวันท่ีผลิตและวันท่ี
หมดอายุท่ีบรรจุภัณฑ์  ขนาดบรรจุไม่น้อย
กว่า 900 - 1,300 กรัม/ป๊ีบ  เป็น
ผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานจาก
 อย. โดยแสดงมาตรฐานท่ีบรรจุภัณฑ์

50.00       ป๊ีบ

รายละเอียดอาหารหมวดท่ี 12

หมวดท่ี 12  อาหารหมวดเบเกอร่ี และขนมหวาน จ านวน 27 รายการ

ล าดับท่ี รายการวัตถุดิบ คุณลักษณะเฉพาะ

จ านวนใช้ 
 ราคาต่อหน่วย 

(บาท)
เป็นเงิน
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5 ขนมปังมีไส้ ช้ินเล็ก มีรูปร่าง และขนาดใกล้เคียงกัน ไส้ไม่แตก
หรือไหลออกมาภายนอก เน้ือแป้ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องกระจายตัว
ค่อนข้างสม่ าเสมอ ลักษณะเน้ือสัมผัส
ต้องเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่แห้งหรือแข็ง
กระด้าง ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่ไหม้
เกรียม ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน
 ขนาดกว้างXยาวXสูง (2 น้ิว X 2 น้ิว X 
1.5 น้ิว) ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 30-50 
กรัม/ช้ิน บรรจุใน  บรรจุในถุงท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลสนิท

50.00       ช้ิน

6 ขนมปังมีไส้ ช้ินกลาง มีรูปร่าง และขนาดใกล้เคียงกัน ไส้ไม่แตก
หรือไหลออกมาภายนอก เน้ือแป้ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องกระจายตัว
ค่อนข้างสม่ าเสมอ ลักษณะเน้ือสัมผัส
ต้องเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่แห้งหรือแข็ง
กระด้าง ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่ไหม้
เกรียม ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน
 ขนาด กว้างXยาวXสูง (2.5 น้ิว X 2.5 น้ิว
 X 2 น้ิว) ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 60-80
 กรัม/ช้ิน บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐานพร้อม
ซิลสนิท

50.00       ช้ิน

7 ขนมปังมีไส้ ช้ินใหญ่ มีรูปร่าง และขนาดใกล้เคียงกัน ไส้ไม่แตก
หรือไหลออกมาภายนอก เน้ือแป้ง
ส่วนประกอบต่าง ๆ ต้องกระจายตัว
ค่อนข้างสม่ าเสมอ ลักษณะเน้ือสัมผัส
ต้องเหนียวนุ่ม ยืดหยุ่น ไม่แห้งหรือแข็ง
กระด้าง ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไปตาม
ธรรมชาติของส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่ไหม้
เกรียม ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน
 ขนาด กว้างXยาวXสูง (3.5 น้ิว X 3.5 น้ิว
 X 2 น้ิว) ขนาดน้ าหนักไม่น้อยกว่า 
90-100 กรัม/ช้ิน บรรจุในถุงท่ีได้
มาตรฐานพร้อมซิลสนิท

50.00       ช้ิน
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8 เค้ก ช้ินเล็ก มีรูปทรงท่ีสมบรูณ์ ไม่ยุบตัว  สี กล่ินและ
รสท่ีดีตามธรรมชาติของเค้ก ไม่มีกล่ินอับ 
เหม็นหืน รสเฝ่ือน  มีลักษณะเน้ือท่ีดี
เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของเค้กแต่ละ
ชนิด ใหม่ สด สะอาด ไม่มีส่ิงแปลกปลอม
และส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้างXยาวXสูง ไม่
น้อยกว่า (1.5 น้ิว X 1.5 น้ิว X 1 น้ิว)/ช้ิน
 บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐานพร้อมซิลสนิท

50.00       ช้ิน

9 เค้ก ช้ินกลาง มีรูปทรงท่ีสมบรูณ์ ไม่ยุบตัว  สี กล่ินและ
รสท่ีดีตามธรรมชาติของเค้ก ไม่มีกล่ินอับ 
เหม็นหืน รสเฝ่ือน  มีลักษณะเน้ือท่ีดี
เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของเค้กแต่ละ
ชนิด ใหม่ สด สะอาด ไม่มีส่ิงแปลกปลอม
และส่ิงปนเป้ือน ใหม่ สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐานพร้อม
ซิลสนิท

50.00       ช้ิน

10 เค้ก ช้ินใหญ่ มีรูปทรงท่ีสมบรูณ์ ไม่ยุบตัว  สี กล่ินและ
รสท่ีดีตามธรรมชาติของเค้ก ไม่มีกล่ินอับ 
เหม็นหืน รสเฝ่ือน  มีลักษณะเน้ือท่ีดี
เป็นไปตามลักษณะเฉพาะของเค้กแต่ละ
ชนิด ใหม่ สด สะอาด ไม่มีส่ิงแปลกปลอม
และส่ิงปนเป้ือน  ใหม่ สด สะอาดไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2.5 น้ิว X 2.5 น้ิว 
X 1 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในถุงท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมซิลสนิท

50.00       ช้ิน

11 ข้าวเกรียบปากหม้อ ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไปตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิง
ปนเป้ือน ขนาด กว้างXยาวXหนา ไม่น้อย
กว่า (1.5 ซม. X 2.5 ซม. X 0.5 ซม.)/ตัว 
พร้อมผักเคียง ไม่ใส่สารกันบูด บรรจุใน
ภาชนะท่ีได้มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

7,000.00   ช้ิน
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12 ข้าวต้มจ้ิม ห่อด้วยใบตอง ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไป
ตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้าง
XยาวXหนา ไม่น้อยกว่า (3 น้ิว X 10 น้ิว X
 10 น้ิว)/มัด พร้อมมะพร้าวทึนทึกขูด  
บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

200.00      ช้ิน

13 ข้าวต้มมัด ห่อด้วยใบตอง ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไป
ตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้าง
XยาวXหนา ไม่น้อยกว่า (1.5 น้ิว X 3 น้ิว 
X 1 น้ิว)/กลีบ  บรรจุในภาชนะท่ีได้
มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

200.00      มัด

14 ขนมกุยช่าย สุกสม่ าเสมอ มีรูปร่างและขนาดใกล้เคียง
กัน ไส้ไม่แตกหรือทะลุออกมาภายนอก มีสี
 กล่ินและรสเป็นไปตามธรรมชาติของ
กุ๋ยช่าย ไม่มีกล่ินหืน กล่ินบูด รสเปร้ียว 
แป้งมีเน้ือสัมผัสนุ่มไม่เป็นไต สด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.5 น้ิว/ช้ิน 
พร้อมน้ าจ้ิม  บรรจุในภาชนะท่ีได้
มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

5,000.00   ช้ิน

15 ขนมกล้วย  บรรจุในกระทงใบตอง สด สะอาด สี
เป็นไปตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน  บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

2,000.00   ช้ิน

16 ขนมช้ัน ห่อด้วยใบตอง ใหม่ สด สะอาด สีเป็นไป
ตามธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด กว้าง
XยาวXหนา ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 
1 น้ิว)/ช้ิน  บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

2,000.00   ช้ิน
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17 ขนมตาล มีขนาดสม่ าเสมอ สด สะอาด สีเป็นไปตาม
ธรรมชาติของวัตถุดิบ ไม่มีรสเฝ่ือน รสบูด
เปร้ียว ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน
 ชนิดถ้วยตะไลเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
ไม่น้อยกว่า 1 น้ิว/ช้ิน  บรรจุในภาชนะท่ี
ได้มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

5,000.00   ช้ิน

18 ขนมต้ม เม็ดโตมีขนาดใกล้เคียงกัน ไส้ไม่แตกทะลุ
ออกมาภายนอก ไม่มีกล่ินเหม็นเปรียว ไม่
เป็นเมือก   สะอาด สีเป็นไปตามธรรมชาติ
ของวัตถุดิบ ไม่มีส่ิงแปลกปลอมและส่ิง
ปนเป้ือน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อย
กว่า 1 น้ิว/ช้ิน  บรรจุในภาชนะท่ีได้
มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

6,000.00   ช้ิน

19 ขนมถ้วยฟู แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 น้ิว/ช้ิน   
บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐานพร้อมปิดสนิท

5,000.00   ช้ิน

20 ขนมฟักทอง แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

1,500.00   ช้ิน

21 ขนมเผือก แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

1,500.00   ช้ิน

70



22 ขนมมัน แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

4,000.00   ช้ิน

23 ขนมตะโก้ แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  บรรจุใน
กระทงใบตอง/ใบเตย ขนาด กว้างXยาวX
หนา ไม่น้อยกว่า (1 น้ิว X 1 น้ิว X 1.5 
น้ิว)/ช้ิน

3,500.00   ช้ิน

24 ขนมเปียกปูน แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

2,500.00   ช้ิน

25 วุ้นมะพร้าว แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

500.00      ช้ิน
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26 ขนมหม้อแกงถ่ัว แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

200.00      ช้ิน

27 วุ้นสังขยา แต่ละช้ินมีขนาดใกล้เคียงกัน มีสี กล่ินและ
รสเป็นไปตามส่วนประกอบท่ีใช้ ไม่มีกล่ิน
เหม็นบูด รสเปร้ียว สด สะอาด  ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือนสด ไม่มีส่ิง
แปลกปลอมและส่ิงปนเป้ือน  ขนาด กว้าง
XยาวXสูง ไม่น้อยกว่า (2 น้ิว X 2 น้ิว X 1
 น้ิว)/ช้ิน บรรจุในภาชนะท่ีได้มาตรฐาน
พร้อมปิดสนิท

200.00      ช้ิน
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 1. แสดงเอกสารรับรองมาตรฐานสินค้าให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ณ วันท่ีย่ืนซองทางเทคนิค
     1.1. วัสดุอาหารหมวดเน้ือสัตว์ปีก (ไก่) รายการล าดับท่ี 1 และ 4-9 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานและบริษัท

 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน HALAL และ GMP หรือ HACCP
     1.2. วัสดุอาหารหมวดเน้ือสัตว์ (หมู) รายการล าดับท่ี 1 และ 6-8 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานและบริษัท

 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ HACCP
     1.3. วัสดุอาหารหมวดไข่ไก่ รายการล าดับท่ี 2 และ 5 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงฟาร์มและโรงงานท่ีได้รับการรับรอง

 มาตรฐานของกรมปศุสัตว์ ISO 9001 หรือ GMP หรือ HACCP
     1.4. วัสดุอาหารหมวดของแห้งและแปรรูป รายการล าดับท่ี 82, 87, 88 และ 90 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงาน

 และบริษัทท่ีได้รับการรับรองมาตรฐาน GMP หรือ ISO 9001 หรือ HACCP
     1.5. วัสดุอาหารหมวดของแห้งและแปรรูป รายการล าดับท่ี 84 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวจากโรงงานและบริษัท

 ท่ีได้รับการรับรองมาตรฐานข้าวหอมมะลิไทย หรือเอกสารท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ 100% จากผู้ผลิต

     1.6. วัสดุอาหารหมวดแปรรูปแช่แข็ง รายการล าดับท่ี 1-10 ต้องเป็นผลิตภัณฑ์จากโรงงานและบริษัทท่ีได้รับ
 การรับรองมาตรฐาน GMP หรือ HACCP

 2. การเฝ้าระวังสารปนเป้ือนในอาหาร ตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุข
      ผู้ค้าต้องส่งชุดทดสอบสารเคมีและสารปนเป้ือนในอาหารให้คณะกรรมการตรวจรับ เพ่ือท าการสุ่มตรวจวัตถุดิบ

 โดยก าหนดให้มีการสุ่มตรวจเดือนละ 2 คร้ัง ตามรายการดังน้ี :-
     2.1. อาหารหมวดเน้ือสัตว์ปีก (ไก่)
            - ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ ายาดองศพ) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 2
            - ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 4
     2.2. อาหารหมวดเน้ือสัตว์ (หมู)
            - ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 4 และ 6
            - ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหารและสารเคมี สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี  5
     2.3. อาหารหมวดเน้ือสัตว์น้ า
            - ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหารและสารเคมี สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 1
            - ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ ายาดองศพ) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 6 และ 10-13
     2.4. อาหารหมวดเน้ือสัตว์แปรรูป
            - ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ ายาดองศพ) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 6 

ข้อก าหนดและเง่ือนไขเฉพาะ
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     2.5. อาหารหมวดผักสด
            - ชุดทดสอบฟอร์มาลินในอาหาร (น้ ายาดองศพ) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 71, 86 และ 92 
            - ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 7 และ 26
            - ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช GPO TM Kit สุ่มตรวจวัตถุดิบทุกรายการ
     2.6. อาหารหมวดผลไม้
            - ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช GPO TM Kit สุ่มตรวจวัตถุดิบทุกรายการ
     2.7. อาหารหมวดของแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป
            - ชุดทดสอบสารบอแรกซ์ (ผงกรอบ) ในอาหารและสารเคมี สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 71 และ 80
            - ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 5, 19

 และ 61-64
            - ชุดทดสอบซัลไฟต์ในอาหาร สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 3, 4, 10 และ 21
            - ชุดทดสอบสารโพลาร์ในน้ ามันทอดซ้ า สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 6, 7 และ 77
            - ชุดทดสอบสารเคมีตกค้างในผัก ผลไม้ และธัญพืช GPO TM Kit สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 11, 12, 18,

 20, 54 และ 57
     2.8. อาหารหมวดเคร่ืองแกงและเคร่ืองปรุงรส
            - ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใส่สี สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 1-15 และ 23
            - ชุดทดสอบวัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 1-15
            - ชุดทดสอบโซเดียมไฮโดรซัลไฟต์ (สารฟอกขาว) ในอาหาร สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 37
            - ชุดทดสอบกรดแร่อิสระ (น้ าส้มสายชูปลอม) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 43 และ 44
     2.9. อาหารหมวดเบเกอร่ีและขนมหวาน
            - ชุดทดสอบสีสังเคราะห์ในอาหารห้ามใส่สี สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 7-32
            - ชุดทดสอบวัตถุกันเสีย (กรดเบนโซอิก) สุ่มตรวจวัตถุดิบรายการล าดับท่ี 7-32

      หมายเหตุ

      - เม่ือท าการตรวจสอบสารเคมีปนเป้ือนแล้ว พบว่ามีสารเคมีเกินมาตรฐานท่ีก าหนด  งานโภชนาการจะคืนสินค้า
 ให้แก่ผู้ส่ง โดยให้ผู้ค้าน าส่งใหม่ภายในวันเดียวกัน

      - หากพบสารตกค้าง 3 คร้ังข้ึนไป จะท าการเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร และปรับในอัตราร้อยละ 0.2 
 ของราคาวัตถุดิบตามระเบียบพัสดุ

      - หากถูกเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรเกิน 2 คร้ัง จะพิจารณายกเลิกสัญญาซ้ือขาย
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 3. สุขลักษณะการบรรจุอาหาร
      วัสดุท่ีใช้บรรจุหรือห่อหุ้มอาหารให้ใช้วัสดุท่ีมีความสะอาด ปลอดภัย ไม่มีรอยฉีกขาด และเป็นไปตามประกาศ

 กระทรวงสาธารณสุข (ฉบับท่ี 92) พ.ศ 2528 เร่ือง ก าหนดคุณภาพหรือมาตรฐานของภาชนะบรรจุ การใช้ภาชนะบรรจุ
 และการห้ามใช้วัตถุใดเป็นภาชนะบรรจุ ซ่ึงต้องมีคุณภาพหรือมาตรฐานข้ันต่ า  ดังน้ี :-

      - มีความสะอาด ไม่มีแมลง สัตว์ หรือพาหะน าโรคอาศัยอยู่ติดปะปนมา
      - ไม่มีโลหะหนักหรือสารอ่ืนออกมาปนเป้ือนกับอาหารในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ ไม่มีจุลินทรีย์

 ท่ีท าให้ก่อโรค
      - ไม่มีสีออกมาปนเป้ือนกับอาหาร
      - ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุท่ีเคยบรรจุหรือห่อหุ้มปุ๋ย สารพิษหรือวัตถุท่ีเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
      - ห้ามมิให้ใช้ภาชนะบรรจุท่ีท าข้ึนเพ่ือบรรจุส่ิงอ่ืน ๆ ท่ีมิใช่อาหาร
      - การบรรจุให้บรรจุด้วยถุงพลาสติกใส ไม่มีสี ไม่มีรอยฉีกขาด และมัดถุงให้แน่นหรือผนึกปากถุงให้สนิท

 และอาจบรรจุลงในหีบห่อหรือภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมอีกช้ันหน่ึงก็ได้
      - แผงพลาสติกรองรับไข่ ต้องสะอาดไม่มีมูลสัตว์ คราบเช้ือราปนเป้ือน และผู้ประมูลได้ต้องน าแผงไข่ท่ีสะอาดมา

 ส าหรับเปล่ียนถ่ายก่อนน าเข้างานโภชนาการ จ านวน 20 แผง

 4. การบรรทุกและขนส่ง
    สุขลักษณะของรถส่งอาหาร
 - ให้ใช้รถห้องเย็นหรือรถท่ีมีอุปกรณ์ท าความเย็นหรือรถท่ีมีอุปกรณ์เก็บความเย็นท่ีสะอาด และสามารถเก็บ

 รักษาคุณค่าอาหารให้อยู่ในอุณหภูมิท่ีเหมาะสมตลอดเวลาท่ีท าการขนส่ง โดยให้เป็นไปตามก าหนดต่อไปน้ี:-
 a. ประเภทอาหารแช่แข็ง (Frozen Products)  ได้แก่ หมวดอาหารแปรรูป แช่แข็ง จะต้องมีอุณหภูมิแกนกลาง

 ของช้ินอาหารส่วนท่ีหนาท่ีสุดเท่ากับ -18 องศาเซลเซียส และจะต้องไม่มีส่วนใดส่วนหน่ึงเกิดการละลายขณะตรวจรับ
b. ประเภทอาหารแช่เย็น (Chilled Products) ได้แก่ อาหารหมวดสัตว์ปีก (ไก่),อาหารหมวดเน้ือสัตว์ (หมู), 

 อาหารหมวดสัตว์น้ า,อาหารหมวดเน้ือสัตว์แปรรูปและอาหารหมวดไข่ อาหารจะต้องมีอุณหภูมิแกนกลางของช้ินอาหารส่วนท่ี
 หนาท่ีสุดไม่เกิน 4 องศาเซลเซียส 

หมายเหตุ หากจ าเป็นต้องใช้น้ าแข็งในการควบคุมอุณหภูมิของอาหาร จะต้องใช้น้ าแข็งท่ีมีคุณภาพได้มาตรฐาน
 น้ าแข็งบริโภค โดยต้องไม่ให้น้ าแข็งสัมผัสกับอาหารโดยตรง

 - ต้องเป็นรถท่ีมีสภาพดี มีหลังคาและอุปกรณ์อ่ืนๆท่ีปกปิดได้มิดชิด และต้องเป็นรถท่ีใช้เพ่ือการขนส่งอาหาร
 เท่าน้ัน ห้ามใช้ขนขยะ เศษอาหาร ปุ๋ย วัตถุมีพิษหรือวัสดุอ่ืนๆ อันอาจจะก่อให้เกิดการปนเป้ือนกับอาหารได้

 - มีการดูแลรักษาความสะอาดรถอย่างสม่ าเสมอ ไม่มีส่ิงสกปรกสะสม หรือตกค้างอยู่ภายในและภายนอกรถ
 - ไม่มีแมลงและสัตว์ท่ีเป็นพาหะน าโรคอาศัยอยู่ภายในรถ
 - อาหารท่ีท าการบรรทุกข้ึนรถ ต้องมีภาชนะรองรับ ไม่ให้วางกองกับพ้ืนรถโดยตรง
 - การบรรทุกอาหารหรือวัตถุดิบ ต้องท าด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้บรรจุภัณฑ์ของอาหารหรือวัตถุดิบช ารุดเสียหาย
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 - การบรรทุกจะต้องอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสม ไม่มากหรือแน่นจนเกินไป เพราะอาจจะก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อคุณภาพได้

 5. การรับ ขนถ่ายวัตถุดิบและอาหาร
  ในการรับ ขนถ่ายวัตถุดิบและอาหาร ผู้น าส่งส้ินค้าต้องปฏิบัติด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้อาหารได้รับการ

 ปนเป้ือนหรือเส่ือมสภาพ ซ่ึงควรปฏิบัติดังน้ี:-
 - ให้ขนถ่ายอาหารจากรถใส่ในภาชนะท่ีสะอาด และวางบนล้อเล่ือนหรือช้ันวางของท่ีได้จัดเตรียมไว้ให้ ห้ามน า

 อาหารกองไว้บนพ้ืนและลากไปโดยเด็ดขาด
 - อาหารท่ีตกหลนบนพ้ืน ให้คัดแยกและน ากลับคืนไป ไม่ให้น ามารวมกับอาหารท่ีสะอาดอีก

 6. สุขลักษณะของพนักงานส่งสินค้า
 - ต้องสามารถส่ือสารด้วยภาษาไทยได้
 - แต่งกายสุภาพสวมรองเท้าหุ้มส้นหรือรองเท้าผ้าใบท่ีสะอาด
 - ไม่น าอาหารหรือเคร่ืองด่ืมมารับประทานในบริเวณงานโภชนาการ
 - ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง เพ่ือไม่ให้อาหารและวัตถุดิบได้รับการปนเป้ือนหรือเส่ือมคุณภาพ
 - พนักงานท่ีมาปฏิบัติหน้าท่ี จะต้องเป็นผู้ท่ีมีสุขอนามัยท่ีสมบูรณ์ ไม่ป่วยหรือเป็นโรคติดต่อ หรือโรคท่ีสังคมรังเกียจ
 - ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีทางงานโภชนาการก าหนดได้ตลอดเวลาท่ีเข้าปฏิบัติงาน
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 1. การส่ังสินค้า
     1. งานโภชนาการจะออกเอกสารประมาณการใบส่ังซ้ือวัตถุดิบประจ าเดือนล่วงหน้า ก่อนวันก าหนดส่งสินค้า 10-15 วัน 

 โดยให้ผู้ขายมารับเอกสารท่ีงานโภชนาการ
     2. งานโภชนาการจะส่งใบส่ังซ้ือประจ าวันล่วงหน้า 1 วัน  โดยส่งเอกสารทางโทรสารให้แก่ผู้ขาย
     3. ผู้ขายจะต้องรับผิดชอบจัดส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพ และมาตรฐานตามสัญญาให้ทันเวลา ตามปริมาณท่ีก าหนดไว้

 ในใบส่ังซ้ือ

 2. เวลาส าหรับการจัดส่งและตรวจรับสินค้าเป็นประจ าทุกวัน 
    แบ่งเวลา และประเภทการจัดส่ง ดังน้ี
     เวลา 07.30 - 08.00 น.    อาหารหมวดเน้ือไก่ เน้ือหมู สัตว์น้ า ไข่ เน้ือสัตว์แปรรูป 

          และผลิตภัณฑ์แปรรูป แช่แข็ง

     เวลา 08.00 - 08.30 น.    อาหารหมวดผักสดและผลไม้สด
     เวลา 08.30 - 09.00 น.    อาหารหมวดของแห้งและผลิตภัณฑ์แปรรูป, เคร่ืองแกงและเคร่ืองปรุงรส,

 3. การส่งมอบ การบรรจุ และการขนส่ง 
    ผู้ขายตกลงปฏิบัติตามคู่มือการจัดส่งอาหารและวัตถุดิบแนบท้ายสัญญา ตลอดจนตกลงปฏิบัติตามหนังสือแจ้ง 

 หรือค าแนะน าของผู้ซ้ือท้ังท่ีมีอยู่เดิม และท่ีจะแจ้งให้ทราบภายหลัง

 4. การตรวจรับสินค้า
    ผู้ซ้ือหรือเจ้าหน้าท่ีของผู้ซ้ือจะตรวจรับสินค้าท่ีผู้ขายน ามาส่งมอบให้ตรงตามสัญญา และใบส่ังซ้ือล่วงหน้า  

 ณ งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
    หากปรากฎว่าสินค้าท่ีส่งมอบมีคุณภาพไม่ตรงตามสัญญาจะซ้ือจะขายแบบราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ หรือมีส่ิง

 ปลอมปน สารปนเป้ือน หรือไม่ตรงตามหลักอนามัยของกระทรวงสาธารณสุข
    1. ผู้ซ้ือมีสิทธิท่ีจะไม่รับสินค้าน้ันและผู้ขายจะต้องน าสินค้าน้ันกลับคืนไปทันที พร้อมจัดส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพ

 ตามสัญญาให้กับผู้ซ้ือให้ทันเวลาการใช้งาน โดยผู้ซ้ือไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายและค่าใช้จ่ายดังกล่าวแต่ประการใด
    2. หากผู้ขายไม่สามารถจัดส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพตามสัญญาให้กับผู้ซ้ือให้ทันเวลาการใช้งานได้ และผู้ซ้ือตรวจสอบแล้ว

 พบว่าสินค้าน้ันอยู่ในสภาพท่ี "สามารถใช้งานได้บางส่วน" ผู้ขายจะต้องขายสินค้าน้ันในราคาลดลงตามสภาพและคุณภาพสินค้า
ท่ีลดลง ด้วยวิธีปรับตามลักษณะและปริมาณของการสูญเสีย

    3. หากผู้ซ้ือพบว่าสินค้าดังกล่าวไม่สามารถใช้งานได้เพียงพอ และผู้ขายไม่สามารถส่งสินค้าท่ีมีคุณภาพ
ตามสัญญาให้กับผู้ซ้ือให้ทันเวลาและเพียงพอต่อการใช้งาน ผู้ซ้ือมีสิทธิด าเนินการจัดซ้ือสินค้าจากแหล่งอ่ืนหรือซ้ือสินค้าอ่ืนทดแทน

ข้อก าหนดในการจัดส่งสินค้า วัสดุอาหารของงานโภชนาการ

          วัสดุ/วัตถุดิบเบเกอร่ีและเบ็ดเตล็ด และขนมเบเกอร่ีและขนมหวาน
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 โดยผู้ขายจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายท้ังหมดท่ีเกิดข้ึนจากการด าเนินการดังกล่าว ได้แก่ มูลต่าสินค้าท่ีผู้ซ้ือจัดซ้ือ
 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และการขนส่ง ตลอดจนค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้อง

 5. การฝากสินค้า
    งานโภชนาการไม่อนุญาตให้ผู้ขายน าสินค้านอกเหนือจากรายการตามใบส่ังซ้ือล่วงหน้าประจ าวัน มาฝากในทุกกรณี

 รวมท้ังวันหยุดนักขัตฤกษ์ต่าง ๆ เช่น วันข้ึนปีใหม่ วันสงกรานต์ หรือวันตรุษจีน เป็นต้น

 6. การตรวจสถานท่ีผลิตหรือเตรียมสินค้า
    ผู้ขายยินยอมให้ผู้ซ้ือหรือผู้แทนของผู้ซ้ือไปตรวจสถานท่ีและส่ิงแวดล้อมของแหล่งผลิตหรือสถานท่ีเตรียมสินค้า

 ท่ีจะส่งมอบได้ตลอดเวลาท่ีปฏิบัติงาน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 7. หากมีข้อขัดแย้งโปรดติดต่อ
    งานโภชนาการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
    1. ในเวลาราชการ    เวลา 08.00 - 16.30 น.   โทร. 02- 502-2345 # 1776/1777
    2. วันเสาร์-อาทิตย์    เวลา 08.00 - 16.30 น.   โทร. 02- 502-2345 # 1775

78




