






















 

ก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอาหารคนไข้ รวม 7 หมวด 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 

1. ความเป็นมา    การผลิตและบริการอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล จะต้องผลิตอาหารให้ถูกต้องตามหลัก
สุขาภิบาล สะอาด ปลอดภัย แก่ผู้ป่วยในด้านคุณภาพ อาหารจะต้องให้พลังงานและสารอาหารตามที่ร่างกาย
ต้องการและเป็นไปตามแผนการรักษาของแพทย์ ทั้งนี้อาหารนับเป็นส่วนหนึ่งในการรักษาจึงจําเป็นต้องนําหลัก
วิชาอาหารโภชนาการ และโภชนบําบัดลงสู่การปฏิบัติควบคู่กันไปด้วยรวมทั้งค่าอาหารที่บริการต้องอยู่ใน
งบประมาณท่ีได้รับ และในการดําเนินงานของกลุ่มงานโภชนศาสตร์  มิได้มีเพียงการผลิตและการบริการอาหาร
เท่านั้น แต่ยังมีงานอ่ืนอีกหลายด้านที่มีความสัมพันธ์กันส่งผลถึงการผลิตและบริการอาหาร เช่น  การจัดซื้อ
อาหาร การควบคุมงบประมาณ  การบริหารงานรวมทั้งการจัดเก็บรักษาอาหาร และการกําหนดอาหารซึ่งจะต้อง
คํานึงถึง 
             1.1 การกําหนดอาหารจะต้องจัดอาหารสมดุล (Balanced Diet) หรืออาหารครบมาตรฐาน 
 ( Adequate Diet) ให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งทุกประเภท อาหารที่จัดบริการจะต้องมีคุณค่า 
 และสารอาหารเพียงพอแก่ความต้องการของผู้ป่วย และแจ้งให้แพทย์ทราบ      

1.2  อาหารนั้นจะต้องถูกต้องตามคําสั่งแพทย์ และช่วยให้อาการของโรคมะเร็งที่เป็นอยู่ทุเลาลง 
 ป้องกันหรือยึดเวลาในการเกิดโรคแทรกซ้อนและเสริมสร้างให้ผู้ป่วยมีภาวะโภชนาการ  
                ที่ดีข้ึน 

1.3  อาหารจะต้องสะอาด ปลอดภัย คือ อาหารนั้นต้องเป็นอาหารที่ปราศจากเชื้อโรคต่างๆ 
 สารเคมีหรือสารพิษท่ีจะทําให้เกิดโรคภัยหรือทําให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพ และความเจริญ  
 เติบโตแก่ผู้ป่วยมะเร็ง  

1.4  การดัดแปลงอาหารในผู้ป่วยมะเร็งบางรายที่ไม่สามารถรับประทานอาหารทางปากได้  
 ในระยะยาวให้เกิดโรคขาดพลังงาน และสารอาหารได้ สามารถดัดแปลงอาหารให้เป็น  
 อาหารน้ําชนิดต่างๆ ที่มีคุณค่าอาหารสูง เช่น อาหารน้ํา อาหารทางสายให้อาหารแก่ผู้ป่วย  
 มะเร็งโดยผ่านสายให้อาหาร ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยแข็งแรงมีภูมิต้านทานหายจากโรคเร็วขึ้น  

1.5  อาหารนั้นต้องมีราคาประหยัด และช่วยในการรักษาโรคได้ 
 
 
 

(ลงชื่อ) .............................................................ประธานกรรมการ  
 (       นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ    )  
 

(ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   (ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   
 (          นางณีรนุช     บุญส่ง    )  (     นางสาวสมพร  พงษ์ชาญพิมพ ์  ) 
 

(ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   (ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   
 (          นางสาวณัฐา  คงรอต )  (        นางสาวธนัชชา   กุศล ) 
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2.  วัตถุประสงค์    ผู้ป่วยมะเร็งที่เข้ามารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลไม่สามารถจะเดินไปหาซื้ออาหาร
รับประทานเองได้ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่อยู่ในสภาพช่วยตัวเองไม่ได้ ญาติพี่น้องที่บ้านต้องรับภาระในการจัดหา
อาหารมาส่งให้ และอาหารที่นํามาจากบ้านก็ไม่แน่ว่าจะเป็นอาหารที่เหมาะสมกับโรคท่ีเป็นอยู่หรือไม่ เช่น ผู้ป่วย
มะเร็งที่เป็นเบาหวานหรือมีความดันโลหิตสูง ญาตินําอาหารที่มีน้ําตาลสูง ผลไม้หวานจัดหรือขนมหรืออาหารที่มี
รสเค็มและมันมากมาให้ เป็นต้น ซึ่งเป็นอาหารที่ไม่เหมาะสมกับโรคท่ีผู้ป่วยเป็นอยู่แต่จะทําให้อาการรุนแรงมาก
ขึ้นดังนั้น โรงพยาบาลจึงมีการบริการอาหารให้แก่ผู้ป่วย เพื่อให้ได้คุณภาพโดยอาหารนั้นต้องมีพลังงานและ
สารอาหารเพียงพอกับความต้องการของร่างกายเป็นไปตามอาการและโรคที่เป็นอยู่โดยมีจุดประสงค์ ดังนี้ 

2.1 ให้ผู้ป่วยมะเร็งมีอาหารรับประทานท่ีมีคุณภาพดี (รสชาติดี,สะอาด,ปลอดภัย ไม่มีสาร
ปนเปื้อน) ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และโภชนบําบัด 

2.2 สนับสนุนการรักษาของแพทย์ โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็งที่ต้องใช้อาหารบําบัดโรคโรคมะเร็ง  
2.3 ป้องกันอาการแทรกซ้อน หรือกลับมาใหม่ของโรคมะเร็ง 
2.4 เสริมสร้างภาวะโภชนาการของผู้ป่วยให้ดีขึ้น  
2.5 ส่งเสริมให้ผู้ป่วยเกิดความเข้าใจในเรื่องโภชนาการ,โภชนบําบัด และอาหารที่ควรรับประทาน 

รวมทั้งอาหารที่ควรหลีกเลี่ยง และสามารถนําไปปฏิบัติเมื่อกลับไปอยู่บ้านได้ 

3. คุณลักษณะของอาหารที่น ามาผลิตอาหารให้กับคนไข้ 

 จะต้องเป็นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและความสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งผลิตที่มีการรับรองคุณภาพ
และความปลอดภัยของอาหาร สามารถแสดงการรับรองคุณภาพได้ มีการนําส่งมาเพ่ือผลิตอาหารอย่างถูกต้อง
และรักษาคุณภาพของอาหารให้มีความสะอาด สดใหม่ และมีคุณลักษณะเป็นไปตามรายละเอียดและข้อกําหนด
ในแต่ละรายการและหมวดหมู่ 

 

 

 

 
(ลงชื่อ) .............................................................ประธานกรรมการ  

 (       นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ    )  
 

(ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   (ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   
 (          นางณีรนุช     บุญส่ง    )  (     นางสาวสมพร  พงษ์ชาญพิมพ ์  ) 
 

(ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   (ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   
 (          นางสาวณัฐา  คงรอต )  (        นางสาวธนัชชา    กุศล ) 
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ข้อก าหนดการจัดส่งอาหารส าหรับผู้ประมูลอาหารผู้ป่วย 
1. ผู้เสนอราคาอาหารที่ยื่นข้อเสนอราคาอาหารในแต่ละหมวดอาหารได้ จะต้องมารับใบสั่งอาหารล่วงหน้า

ก่อนวันส่ง 3 วัน ที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ 
2. ผู้เสนอราคาอาหาร ต้องนําส่งอาหารสดทุกวัน ตามใบสั่งซื้อที่ได้รับที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ ตั้งแต่เวลา 

08.30-10.30 น. ซึ่งจะมีคณะกรรมการตรวจรับอาหารมาตรวจรับวัตถุดิบอาหารที่กลุ่มงานฯ 
3.  ผู้เสนอราคาอาหารที่ประมูลในหมวดเครื่องกระป๋องของแห้ง และหมวดข้าวสาร ต้องจัดส่งอาหารเครื่อง     

กระป๋องของแห้ง และข้าวสาร ตามใบสั่งอาหารสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ในวันราชการเวลา 09.30-16.30 น. 
โดยมีคณะกรรมการมาตรวจรับที่กลุ่มงานโภชนศาสตร์ 

4. เมื่อผู้เสนอราคาอาหารได้จัดส่งอาหารเรียบร้อยครบตามจํานวนใบสั่งซื้อแล้ว ต้องส่งบิลอาหารให้
เจ้าหน้าที่ธุรการตรวจสอบความถูกต้อง และเบิกค่าอาหารให้ผู้ประมูล หลังจากวันที่ส่งภายใน 7 วัน 

5. ผู้เสนอราคาอาหารได้ ต้องนําส่งอาหารตามหมวดหมู่ที่ผู้ประมูลอาหารได้ ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ  
(Specification) ตามแต่ละรายการอาหารที่กําหนดไว้ในรายละเอียดของอาหารที่จัดประมูล  

6. รายการอาหารทั้ง 7 หมวด ต้องส่งตามท่ีก าหนดดังนี้ 
หมวด ก. อาหารเนื้อสัตว์บก  ต้องจัดส่งตามรายการใบสั่งซื้ออาหารและรายละเอียดที่กําหนดไว้ 
และมีมาตรฐานในการนําส่ง โดยกําหนดให้ส่งล่วงหน้า 1 วัน (ยกเว้น) 
รายการที่ต้องส่งตรงวัน มีดังนี้ 

1. เลือดหมู, เลือดไก,่ เลือดเป็ด 
  2. ทอดมันหมู 

หมวด ข. อาหารเนื้อสัตว์น้ า  ต้องจัดส่งตามรายการใบสั่งซื้ออาหารและรายละเอียดที่กําหนดไว้ มี
มาตรฐานในการนําส่ง โดยกําหนดส่งล่วงหน้า 1 วัน (ยกเว้น)  
รายการที่ต้องส่งตรงวัน 

1. เนื้อปลาขูดผสม(ทอดมัน) 
2. เนื้อปูทะเลแกะ 
3. ห้อยจ้อ 

(ไม่รับฝากอาหารประเภทสัตว์น้ าล่วงหน้าเกิน 1 วัน หากมีความจ าเป็นให้อยู่ในดุลพินิจของทาง 
กลุ่มงานโภชนศาสตร์ และจะต้องท าหนังสือขออนุญาตก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน)   

 
(ลงชื่อ) .............................................................ประธานกรรมการ  

 (       นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ    )  
 

(ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   (ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   
 (          นางณีรนุช     บุญส่ง    )  (     นางสาวสมพร  พงษ์ชาญพิมพ ์  ) 
 

(ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   (ลงชื่อ) .............................................................กรรมการ   
 (          นางสาวณัฐา  คงรอต )  (        นางสาวธนัชชา    กุศล ) 
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หมวด ค. อาหารประเภทไข่ จัดส่งล่วงหน้า 1 วัน และหากเป็นประเภทไข่พาสเจอร์ไรส์  
วันที่หมดอายุการเก็บไม่น้อยกว่า 7 วัน  (ยกเว้น) 
รายการที่ต้องส่งตรงวัน 

1. ไข่นกกระทาต้มสุกปอกเปลือก 
หมวด ง. อาหารประเภทผักสดและผลไม้  ต้องจัดส่งตามรายการใบสั่งซื้ออาหารและรายละเอียดที่
กําหนดไว้ มีมาตรฐานในการนําส่ง โดยกําหนดส่งล่วงหน้า 1 วัน (ยกเว้น)  
รายการที่ต้องส่งตรงวัน 

1. เห็ดทุกชนิด 
2. ถั่วงอก 
3. มะพร้าวขูดแล้ว 
4. ขนุนแกะ 
5. ส้มโอแกะเปลือกแล้ว 

หมวด จ. ประเภทขนม  ต้องจัดส่งตรงวัน ตามรายการใบสั่งซื้ออาหารและรายละเอียดที่กําหนดไว้ มี
มาตรฐานในการนําส่ง กําหนดส่งเวลา 08.30 - 09.30 น.  
หมวด ฉ. อาหารเครื่องกระป๋องของแห้ง เครื่องปรุงรสต่างๆ ให้ส่งสัปดาห์ละ 1 วัน ตามใบสั่งซื้อ
อาหาร ยกเว้นบางรายการที่เป็นรายการสั่งซื้อประจําวัน ให้ส่งล่วงหน้า 1 วัน และบางรายการให้ส่งตรงวัน 
ดังนี้ 

1. ประเภทเส้นก๋วยเตี๋ยว 
2. แป้งป่อเปี๊ยะ 
3. เต้าหู้ขาวแข็ง 
4. โปรตีนเกษตรสด 

 หมวด ช.ประเภทข้าวสาร  ให้ส่งตามใบสั่งซื้ออาหาร ล่วงหน้า ๑ วัน   
คณะกรรมการก าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

 

   (ลงชื่อ) ................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายสมศักดิ์  วงศานราธิบ    )  
   

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ  
 (          นางณีรนุช     บุญส่ง     )   
              

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ 
 (    นางสาวสมพร    พงษ์ชาญพิมพ์    )                               อนุมัติ 
  

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ  
 (         นางสาวณัฐา    คงรอต )   
 

   (ลงชื่อ) ................................................................กรรมการ          (นายวีรวุฒิ  อิ่มส าราญ) 
 (         นางสาวธนัชชา    กุศล )              ผูอํ้านวยการสถาบันมะเรง็แห่งชาติ 



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมิใช่งานก่อสร้าง 

 
1. ชื่อโครงการ      ซื้ออาหารคนไข้ รวม 7 หมวด  
    ส าหรับใช้ในระยะเวลา 6 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 
กลุ่มงาน/ฝ่าย    กลุ่มงานโภชนศาสตร์                    หน่วยงาน        สถาบันมะเร็งแห่งชาติ  
2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร           5,298,753.90                                          บาท 
3. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 21 กุมภาพันธ์ 2561 
    เป็นเงิน          4,588,292.00            บาท  ราคา/หน่วย (ถ้ามี)                                            บาท 
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     4.1  ส ารวจจาก บริษัท สยามแม็คโคร จ ากัด (มหาชน) 
     4.2  ส ารวจจาก ตลาดยิ่งเจริญ 
     4.3  
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
     5.1  นายสมศักดิ์      วงศานราธิบ               ต าแหน่ง  รองผู้อ านวยการด้านอ านวยการ 
     5.2  นางภรณี          ขาวอ่อน                   ต าแหน่ง  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
     5.3  นางมะลิ          ร่วมยอด                    ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
     5.4  นางนุชรี          เปี่ยมสอาด                 ต าแหน่ง  เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน    
     5.5  นางสาวณัฐา     คงรอต                      ต าแหน่ง  นักโภชนาการปฏิบัติการ 
     

หมายเหตุ แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ได้มาจาก ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ, ราคาซื้อครั้ง
สุดท้ายใน 2 ปี ราคาจากบริษัทฯ , ราคาจากเว็บไซต์ท่ีสืบราคา โดยไม่ต้องลงราคาแต่ละรายที่ไปสืบมา  
 
 

(ลงชื่อ).................................................................ประธานกรรมการ 
 (       นายสมศักดิ์    วงศานราธิบ     )  
 
(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ (ลงชื่อ)........................................................กรรมการ 
  (        นางภรณี    ขาวอ่อน      )   (        นางมะลิ   ร่วมยอด     )  
 
 

(ลงชื่อ)..........................................................กรรมการ (ลงชื่อ) ........................................................กรรมการ 
 (        นางนุชรี   เปี่ยมสอาด    )  (      นางสาวณัฐา   คงรอต    )  
    
 



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ก. อาหารเน้ือสัตว์บก

เนื้อสัตว์ทุกชนิด จะต้องสด ไม่มีรอยจ้ําเขียว

ไม่มีกล่ินเสียสะอาด ไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง ไม่มีสาร

ตกค้าง หรือสารปนเปือ้น

ประเภทไก่

1. สะโพกไก่(ขนาด 6-7 ชิ้น/กก.) กก. 205

2. เนื้ออกไก่ลอกหนัง(บดหรือหัน่ตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 550

3. เนื้อสันในไก(่บดหรือหัน่ตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 760

4. น่องไก่ (8 - 9 น่อง/กก.) กก. 250

5. ปีกบน   (โคนปีกไก่ ขนาด 22 -24 ชิ้น/กก. กก. 200

6 ปีกไก(่ปีกเต็ม) กก. 200

7 ปีกกลางไก่(ปีกกลางไก่ขนาด 25 -30 ชิ้น/กก.) กก. 150

8 เลือดไก่ ขนาด 1 " เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 200

9 ตับไก่ กก. 100

10 ลูกชิ้นไก่ ชนิดเกรดบี กก. 50

11 ไก่จ๊อ   บรรจุถุงละ  1,000  กรัม ถุง 150

12 โครงไก่ทัง้ตัวไม่รวมหัว กก. 150

13 ไก่ยอ กก. 15

14 นักเกตไก่ 1000 กรัม/ถุง กก. 100

ประเภทเป็ด

1 เป็ดย่างผ่ากลางตัวไม่มีเคร่ืองใน

ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 40

2 เป็ดพะโล้ไม่รวมเคร่ืองใน

ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 2 กก. กก. 40

3 เลือดเป็ด ขนาด 1 " เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 100

4 เนื้ออกเป็ดสด กก. 80

5 ตับเป็ดสด กก. 20

รวม

ยอดยกไป

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ใบเสนอราคา อาหารคนไข้ประจ าปีงบประมาณ 2561 

และความต้องการจ านวนที่ใช้ใน 6 เดือน โดยแยกอาหาร รวม 7 หมวด ดังน้ี
ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

ประเภทหมู

1. สะโพกหมู ไม่ติดมัน และพังพืด(ไม่แช่แข็ง)

บรรจุถุงละ 1 กก. หัน่แล้วไม่ปรุงรส กก. 100

2 ซ่ีโครงหมูอ่อน ไม่รวมกระดูกสัน

หลัง ตัดเป็นเส้นตามขวางกระดูก กก. 300

3 กระดูกซ่ีโครงหมู เป็นชิ้น(ทําน้ําซุป) กก. 450

4 สันในหมู ไม่ติดมัน เป็นเส้น กก. 120

5 สันนอกหมู ไม่ติดมัน ไม่ติดเนื้อซ่ีโครง กก. 250

6 ตับหมูสด(ไม่รวมตับเหล็ก)ไม่แช่แข็ง(บดหรือหั่นตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 100

7 ลูกชิ้นหมู เกรดเอ ไม่ปนแป้ง บรรจถุงุละ 1 กก. กก. 120

8 สะโพกหมูหัน่อนามัย(ปรุงรส)แช่แข็ง

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 600

9 หมูบดอนามัย(ปรุงรส)แช่แช็ง

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม  กก. 600

10 สะโพกหมูหัน่อนามัย  (ไม่ปรุงรส)แช่แข็ง

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 500

11 หมูบดอนามัย แช่แข็ง (ไม่ปรุงรส)บรรจุถุงละ

1 กิโลกรัม กก. 500

12 เนื้อหมูสามชั้น(บดหรือหัน่ตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 30

13 สันคอหมูสด กก. 50

14 หัวใจหมูสด กก. 10

15 หมูยออย่างดี ชนิดเป็นแท่ง กก. 30

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

16 หนังหมูสดสะอาดไม่มีขน กก. 15

17 เลือดหมู ขนาด 1"เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 60

18 ล้ินหมูสด(ไม่มีหลอดลม) กก. 10

19 ใส้อ่อน(ใส้หวาน) กก. 60

20 ทอดมันหมู กก. 120

21 กระดูกหมูอ่อน(ใบพาย)(หัน่ตัดตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 100

22 เลือดหมูอนามัยชนิดบรรจุหลอดพลาสติก หลอด 60

รวม

ยอดรวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ข. อาหารเน้ือสัตว์น้ า

ประเภทปลาน้ าจืด

ปลาน้ําจืดทุกชนิดต้องเป็นปลาทีส่ดเหงือกสีแดงสด

 ล้างสะอาดไม่ มีเมือกไม่มีพยาธิไม่มีกล่ินเหม็น

ภายในท้องไม่เน่าเนื้อไม่แตกหรือมีแผลไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 เนื้อปลาช่อนสดแล่แล้วไม่มีหัวและกระดูกกลางไม่มีไขมัน

พุงหน้าท้อง ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม กก. 300

2 เนื้อปลาดุกด้านขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 180 กรัม

(ตัดหัว ควักใส้ ตัดแต่ง แล่ ไม่รวมกระดูกกลางไม่มี

ไขมันท้อง  ล้างสะอาด) กก. 100

3 เนื้อปลานิลสดขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 800 กรัมขอดเกร็ด

ตัดแต่ง แล่เป็นชิ้นไม่แช่แข็งขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 

260 กรัม กก. 250

4 เนื้อปลากรายสดขูดชนิดแท้

(บรรจุถุงละ 1 กก.) กก. 30

5 เนื้อปลาทับทิมสด ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 800 กร้ม

(ขอดเกล็ด แล่ ตัดแต่ง ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 250 กรัม

ล้างออกให้สะอาด) กก. 250

ประเภทปลาทะเล

ปลาทะเลทุกชนิดต้องเป็นปลาทีส่ดเหงือกสีแดงสด

ล้างสะอาดไม่มีเมือก ไม่มีพยาธิ ไม่มีกล่ินเหม็น

ภายในท้องไม่เน่า เนื้อไม่แตก หรือมีแผลไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 เนื้อปลาแดงขนาด 9-10 ตัว/กก.

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 50

2 เนื้อปลาสําลีขนาด ไม่ตํ่ากว่า 300 กรัม/ชิ้น

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 40

3 เนื้อปลาแพนกาเซีย ดอลล่ี ไม่มีหนังและก้าง

ไม่ติดหน้าท้อง ตัดแต่งแล้ว กก. 300

รวม

ยอดยกไป

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

4 เนื้อปลาอินทรีย์สดตัวละ ไม่ตํ่ากว่า 1000 กรัม 

สดเนื้อแน่น กก. 200

5 ปลาทูสดขนาด 10-12 ตัว/กก.(ตัดหัวควักใส้ตัดแต่ง) กก. 200

6 ปลาทูนึ่ง ขนาด 14-15 ตัว/กก. กก. 180

7 เนื้อปลาตาเดียว ขนาดไม่ตํ่ากว่าชิ้นละ 300 กรัม

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 60

8 เนื้อปลาน้ําดอกไม้สด ขนาดไม่

ตํ่ากว่าตัวละ 500  กรัม.(ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 80

9 ปลาโอสด   ( ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 100

10 ปลาซาบะญีปุ่น่ ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม

 ( ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 100

11 เนื้อปลากระพงแล่แล้วไม่รวมหัวกระดูกกลางและหาง

ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า  300  กรัม กก. 100

12 เนื้อปลาช่อนทะเล แล่แล้วไม่รวม

หัวและกระดูกกลาง และหางขนาด

ชิ้นละไม่ตํ่ากว่า  500  กรัม กก. 100

13 เนื้อปลาขูดผสม(ทําทอดมัน)ไม่เค็ม

ไม่มีสีบรรจุถุงละ 1 กก. กก. 50

14 ปลาหมึกกล้วย ทําความสะอาดไม่รวมหนวดควักใส้แล้ว

แล้วขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า 4 "สดเนื้อแข็งลอกหนังแล้ว กก. 50

15 ลูกชิ้นปลาชนิดกลม กก. 60

16 ลูกชิ้นปลาบัวลอยเม็ดเล็กบรรจุ  ถุงละ 1 กก. กก. 50

17 ลูกชิ้นปลาเส้นชนิดทอดอย่างดี กก. 60

18 เนื้อปลาบดชุบเกล็ดขนมปัง (ปลาทิพย)์

ขนาดบรรจุกล่องละ   400     กรัม กก. 60

19 ปลาหมึกหอมทําสะอาดแล้ว ขนาดตัวละ

ไม่ตํ่ากว่า  200  กรัม กก. 90

20 เกี้ยวปลาสําเร็จ 1000 กรัม/ถุง กก. 10

21 เส้นปลาสําเร็จ 1000 กรัม/ถุง กก. 10

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

ประเภท กุ้ง ปู หอย

กุ้งสด ปูสด หอยสด จะต้องสดจริงไม่มีกล่ินเหม็น ไม่เน่า

และต้องสะอาดไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 กุ้งนางตัวโต(น้ําจืด)ไม่มีไข่ ขนาด

12 - 14 ตัว/กก. กก. 20

2 กุ้งซีแฮ้ไม่ปลอกเปลือก ขนาดตัว

ยาว 5 " (ประมาณ60-65ตัว/กก.) กก. 300

3 เนื้อปูทะเลแกะแล้วเป็นก้อนไม่มี

กระดูก กก. 10

4 เนื้อปูอัด กก. 30

5 หอยจ๊ออย่างดี  (เนื้อปูรวมกับ

เนื้อกุ้ง) กก. 40

6 เต้าหูป้ลา ขนาดกว้าง 1"X1" กก. 90

7 ลูกชิ้นกุ้ง ขนาดใหญ่อย่างดีไม่มีสี

ชนิดต้มหรือทอด กก. 20

8 เนื้อหอยแมลงภูท่ําสําเร็จ กก. 20

9 เนื้อหอยลายทําสําเร็จ กก. 20

รวม

ยอดรวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ค. ไข่

ประเภทไข่ บรรจุถาดใส่ไข่ชนิดพลาสติกแผงใหม่

สะอาด ไข่ทุกชนิดต้องใหม่ สด ไม่บุบ และไม่แตก

สะอาด ไม่มีมูลสัตว์ติดเปลือก

1 ไข่เป็ดสด(14 ฟอง/กก.) กก. 220

2 ไข่ไก่สด(15 ฟอง/กก.) กก. 3,600

3 ไข่นกกระทาต้มสุกปลอกเปลือกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 48

4 ไข่ขาวพาสเจอร์ไรส์แช่เย็น กก. 660

5 ไข่แดงพาสเจอร์ไรส์ แช่เย็น กก. 360

6 ไข่แดงไข่เค็มดิบ ฟอง 200

ยอดรวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม้

1 ผักกวางตุ้ง กก. 360

2 ผักกวางตุ้งใต้หวัน กก. 200

3 ผักกาดขาวปลีตัดแต่งแล้ว กก. 400

4 ผักกาดหอมฝร่ัง กก. 60

5 ผักกาดแก้ว (ผักสลัด) 4-6 หัว/กก. กก. 120

6 ผักคะน้าต้นโตและอ่อน กก. 300

7 ยอดผักคะน้าต้นเล็กและอ่อน กก. 100

8 แขนงกะหลํ่า กก. 100

9 ดอกกะหลํ่าตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 180

10 บร๊อกเคอร่ีตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 180

11 กะหลํ่าปลีตัดแต่งแล้ว 2-3 หัว/กก. กก. 450

12 ค่ืนช่าย กก. 180

13 ดอกกุ๋ยช่าย กก. 60

14 ใบกุ๋ยช่าย กก. 50

15 ใบกุ๋ยช่ายขาว กก. 50

16 ต้นหอมไม่มีดินติด กก. 180

17 ผักชีไม่มีดินติด กก. 120

18 ผักชีฝร่ัง กก. 50

19 ต้นกระเทียม  (ชนิดต้นเล็ก) กก. 40

20 ใบโหระพา กก. 60

21 ใบกระเพรา กก. 60

22 ใบแมงลัก กก. 10

23 ใบมะกรูด กก. 30

24 ใบสะระแหน่ กก. 30

25 หัวปลี 3-5 หัว/กก. กก. 100

26 ผักโสภณตัดแต่งแล้ว กก. 60

27 ผักบุง้ไทยอย่างขาว(ขนาดยาวไม่เกิน 14") กก. 150

28 ผักบุง้จีน กก. 300

29 ดอกหอม กก. 80

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

30 แตงกวาอ่อน 10-15 ผล/กก. กก. 160

31 แตงร้านอ่อน 4-6 ผล/กก. กก. 150

32 แตงโมอ่อน 8-10 ผล/กก. กก. 60

33 ฟักเขียวลูกโต ไม่ฟ่ามผลละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 250

34 ฟักทองเนื้อแน่นลูกโตผลละไม่ตํ่ากว่า 2 กก. กก. 560

35 ถั่วงอกเด็ดหางไม่แช่น้ํายาเคมี กก. 100

36 ถั่วงอกเด็ดหัวเด็ดหางไม่แช่น้ํายาเคมี กก. 60

37 ถั่วฝักยาวไม่พอง กก. 200

38 ถั่วแขก กก. 40

39 ถั่วลันเตา กก. 70

40 ถั่วพู กก. 30

41 หัวผักกาดขาวสดไม่ฟ่ามหัวใหญ่ 3-6 ผล/กก. กก. 180

42 หัวผักกาดเหลือง (แครอท)ต่างประเทศ 4-6 ผล/กก. กก. 200

43 มะเขือยาว 5-8 ผล/กก. กก. 150

44 มะเขือเจ้าพระยา 10-15 ผล/กก. กก. 150

45 มะเขือพวงเด็ดแล้ว กก. 40

46 มะเขือเทศสีดา กก. 78

47 มะเขือเทศเนื้อผลใหญ่ 4-6 ผล/กก. กก. 150

48 มะเขือเทศราชินี กก. 30

49 มะเขือเสวย(สีเขียว,สีขาว,สีม่วง) กก. 80

50 มะละกอดิบผลใหญ่ผลละไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม กก. 200

51 มะระจีนผลใหญ่ 3-5 ผล/กก. กก. 260

52 มะนาวไม่ตํ่ากว่า 15 ลูก/กก. กก. 100

53 ลูกมะกรูดไม่ตํ่ากว่า 12 ลูก/กก. กก. 10

54 ข่าสด กก. 30

55 ขิงสดหัน่ฝอย กก. 60

56 ขิงสด(ชนิดเป็นแง่ง อ่อนหรือแก)่ กก. 100

57 กระชาย กก. 80

58 กระชายหัน่ฝอย กก. 20

59 ผักตําลึง กก. 100

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

60 เมล็ดถั่วลันเตาสด(แช่แข็ง)บรรจุถุง 1 กก. กก. 10

61 ตะไคร้ กก. 120

62 มะระขี้นก 12-15 ผล/กก. กก. 40

63 พริกสด(พริกเชียงใหม่น้ําพริกหนุ่ม) กก. 25

64 พริกขี้หนูสด (สีเขียว,สีแดง) กก. 30

65 พริกชี้ฟ้าเขียว กก. 30

66 พริกชี้ฟ้าแดง กก. 30

67 พริกเหลือง กก. 12

68 พริกหวาน(สีเขียว, แดง, เหลือง) 4-6 ผล/กก. กก. 30

69 พริกหยวก กก. 30

70 พริกไทยอ่อน กก. 12

71 เห็ดหูหนูสด(ไม่พรมน้ําจนเปียก) กก. 60

72 เห็ดฟางดอกตูม ขนาดกลางไม่ตํ่ากว่า กก. 200

73 เห็ดนางฟ้า กก. 150

74 เห็ดเป๋าฮ้ือ กก. 60

75 หน่อไม้ฝร่ังต้นโตและอ่อน กก. 120

76 บวบเหล่ียมใหญ่ 4-6 ผล/กก. กก. 250

77 สายบัว (ลอกเปลือกแล้ว) กก. 100

78 ดอกแค กก. 60

79 มันเทศหัวโต 3-5 หัว/กก. กก. 200

80 มันสําปะหลังดิบ หัวละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 100

81 ยอดมะพร้าวอ่อน ไม่แช่สารเคมี กก. 80

82 มันฝร่ังหัวโตเนื้อแน่นไม่ตํ่ากว่า 250 กรัม กก. 60

83 ถั่วหวาน กก. 70

84 มะระหวาน(ชนิดผล)ผลละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม กก. 60

85 เผือกดิบหัวโตน้ําหนักไม่ตํ่ากว่า500 กรัม กก. 150

86 มะม่วงดิบ (พันธุแ์รด หรือ แก้ว) 3-5 ผล/กก. กก. 40

87 มะพร้าวขาวขูดแล้ว กก. 120

รวม

ยอดยกไป

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

88 สับปะรดชนิดแกง ขนาดผลละ

ไม่ตํ่ากว่า 2 กก. ตัดจุก ตัดก้าน กก. 150

89 แห้วสดปลอกเปลือก บรรจุถุงละ 1 กก. กก. 40

90 ข้าวโพดอ่อนชนิดปลอกเปลือก กก. 80

91 ข้าวโพดดิบชนิดปลอกเปลือก 3-5 ฝัก/กก. กก. 120

92 ใบเตยหอม กก. 60

93 กระทงใบตองขนาดเส้นผ่าศูนย์

กลาง 2.5 " สูง 1.5 " (สีเขียวสด) ใบ 680

94 ผักโขม กก. 150

95 มะพร้าวอ่อน/มะพร้าวอ่อนเผา ผล 100

96 ผักคะน้าฮ่องกงต้นโตและอ่อน กก. 100

97 เรดโอ๊ค (ผักสลัด) กก. 12

98 กรีนโอ๊ค(ผักสลัด) กก. 12

99 ผักป๊วยเล้ง กก. 100

100 เห็ดเข็มทอง กก. 80

101 ขมิ้นเหลืองสด กก. 6

102 ขมิ้นขาว กก. 30

103 ยอดมะระแม้วยอดอ่อน กก. 140

104 ผักชีลาว กก. 12

105 ใบขี้เหล็กต้มสุกอ่อน กก. 60

106 ผักกวางตุ้งดอก กก. 30

107 บีทรูท ผลละไม่ตํ่ากว่า 150 กรัม กก. 20

108 ดอกอัญชัญ กก. 20

109 ดอกกระเจี๊ยบแดงสด กก. 20

110 ดอกขจร กก. 20

111 ชะอม กก. 20

112 รากบัว กก. 30

113 ใบบัวบก กก. 20

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

114 เห็ดออรินจิ กก. 80

115 เห็ดหอมสด กก. 80

116 กระเจี๊ยบเขียวอ่อน กก. 20

117 กะหลํ่าปลีสีม่วง กก. 10

118 ใบยอ กก. 10

119 ต้นทานตะวันอ่อน กก. 40

120 รากบัวสไลซ์ บรรจุถุงละ 1000 กรัม แช่แข็ง กก. 50

121 ผักรวมแช่เยือกแข็ง บรรจุถุงละ 1000 กรัม กก. 20

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

ผลไม้

ผลไม้ทุกชนิดจะต้องสด ไม่งอม

หรือแก่จัด ไม่ช้ํา มีลักษณะถูก

ต้องตามทีต้่องการจะใช้ ผล

งามไม่มีแมลงหรือหนอน ไม่ฟ่าม

1 สับปะรดหวาน ขนาดผลละไม่

ตํ่ากว่า 2 กก. ตัดจุกและก้าน กก. 60

2 กล้วยน้ําว้าสุกผลโต หวีละ 8-12 ผล กก. 250

3 กล้วยหอมสุกผลโตขนาด 6 ผล/กก. กก. 150

4 กล้วยไข่สุก(สุกหรือสีกระดังงา)หวลีะไม่ตํ่ากวา่ 500 กรัม กก. 300

5 เงาะโรงเรียน 20-24 ผล/กก. กก. 320

6 พุทราผลกลมลูกโต 10-12 ลูก/กก. กก. 60

7 ชมพูท่ับทิม หรือชมพูเ่ขียว ขนาด  8-10 ผล/กก. กก. 180

8 แก้วมังกร ขนาดผลละไม่ตํ่ากว่า 0.5 กก กก. 320

9 ชมพูเ่พชร 8-10 ผล/กก. กก. 30

10 มังคุด 10-12 ผล/กก. กก. 250

11 ลองกอง 15-20 ผล/กก. กก. 250

12 แตงโมสีเขียว(เนื้อในสีเหลือง)แน่นผลละไม่ตํ่ากวา่1.5 กก. กก. 250

13 ส้มสายน้ําผ้ึง ขนาด 8-10 ผล/กก. กก. 100

14 ส้มเขียวหวาน ขนาด 8-10 ผล/กก. กก. 300

15 ส้มเช้ง ไม่ฟ่าม (6-8 ผล/กก.) กก. 50

16 มะม่วงสุกอกร่องหรือน้ําดอกไม้ 3-4 ผล/กก. กก. 100

17 ล้ินจี่พันธุฮ์งฮวยหรือจักรพรรด์ิ กก. 120

18 ลําใยพันธุสี์ชมพูห่รือกระโหลก กก. 60

19 แตงโมสีเขียว เนื้อในสีแดงแน่นไม่แตก รสหวาน

ผลละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 400

20 ส้มโชกุน กก. 100

21 สละหวานชนิดแกะเปลือกแล้ว กก. 30

22 ลูกตาลสด กก. 50

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

23 แตงโมพันธุจ์ินตหราเนื้อในสีแดงแน่นไม่แตก

รสหวาน ผลละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 150

24 องุ่นแดงหวาน เป็นช่อ ผลกลมใหญ่ 

 ของต่างประเทศ กก. 150

25 องุ่นเขียวหวานผลยาวเป็นช่อ กก. 120

26 ขนุนสุกแกะเม็ด (ขนุนหนัง)ไม่งอม กก. 60

27 แตงไทยสุก ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 45

28 ฝร่ังเวียตนาม พันธุส์าล่ี 2-3 ผล/กก. กก. 150

29 แคนตาลูป ขนาดผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก.

 (สุกมีกล่ินหอม) กก. 260

30 แอ๊ปเปิล้สีแดงผลเล็กขนาด(พันธุก์าล่า)

6 - 7 ผลต่อกก. กก. 200

31 แอ๊ปเปิล้ชนิดสีแดงเขียวผลใหญ่

ขนาด  4  ผล/กก. กก. 60

32 สาล่ีสดหวานกรอบ (น้ําผ้ึง) 4-6 ผล/กก. กก. 120

33 มะละกอสุกแขกดํา ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 60

34 มะม่วงดิบ  (เขียวเสวย) 3-4 ผล/กก. กก. 120

35 มะละกอสุกพันธ์ฮอลแลด์ ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 600

36 สตอเบอร่ีผลโต ไม่ตํ่ากว่า 30 ผล/กก. กก. 25

37 ละมุดสุกหวาน 10-12 ผล/กก. กก. 20

38 ส้มจีนหวาน ขนาด 30-35 ผล/กก. กก. 120

39 ส้มโอพันธุท์องดี พร้อมแกะเปลือก กก. 120

รวม

รวมสุทธิ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด จ. ขนม

1 ข้าวต้มน้ําวุน้ขนาดตัว 1.5 " กก. 60

2 เฉาก๊วย กก. 150

3 ถั่วเขียวนึ่งสุก กก. 60

4 แป้งทําขนมบัวลอยปัน้เสร็จไม่เปร้ียว

ไม่ผสมแป้งอื่น(เผือก ใบเตย ฟักทอง) กก. 60

5 แป้งครองแครงสุก ปัน้เสร็จ กก. 60

6 เม็ดทับทิมลวกแล้วสีขาว(ไม่มีน้ําปน) กก. 60

7 สาคูเม็ดใหญ่ลวกแล้ว ไม่มีน้ําปน กก. 80

8 สล่ิมสีขาว และสีเขียวจากใบเตย กก. 30

9 ลอดช่องไทยสีขาวและสีเขียว

ใบเตย ไม่มีน้ําปน กก. 90

10 ลอดช่องสิงคโปร์ ไม่มีน้ําปน สีขาว สีเขียวใบเตย กก. 90

11 เม็ดบัวต้มสุกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 25

12 ลูกเดือยต้มสุกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 30

13 ลูกชิด กก. 60

14 เผือกนึ่งสุกแล้ว ผลละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 60

15 พุทราจีนเชื่อมอบแห้ง กก. 18

16 ฟักเชื่อมแห้ง กก. 6

17 ถั่วดําต้มสุกแล้ว กก. 60

18 วุน้หวานสีต่าง ๆ ขนาดถว้ย ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง          

1.5"/ถว้ย ตะไลเล็กหรือพมิพรู์ปหัวใจ ตัวละ 400

19 วุน้กะทิใบเตย พิมพ์รูปกระต่ายตัวเล็ก

ขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า  2.5 " ตัวละ 300

20 วุน้มะพร้าวอ่อนพิมพ์รูปตัวเป็ด

ขนาดตัวไม่ตํ่ากว่า  2.5 " ตัวละ 1,800

21 ขนมตาล ชนิดถ้วยตะไลเล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1" ชิ้น 1,200

22 ทับทิมกรอบใส้แห้ว (ไม่มีสารปนเปือ้น) กก. 30

23 ขนมทองเอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ชิ้น 120

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

24. ขนมใส่ไส้ชนิดห่อใบตองทรงสูง

ขนาด กวา้ง x ยาว  3 X 4 ซม. ห่อ 1,200

25 ข้าวเหนียวมูล กก. 20

26 ขนมกล้วยหรือฟักทองหรือเผือกหรือ

ข้าวโพดขนาดกว้างxยาว3ซม.สูง 1.5 ซม.

กระทงใบตอง หรือถ้วยตะไล กระทง 900

27 ขนมถั่วกวนเผือกกวน ขนาดชิ้นส่ีเหล่ียม

ขนาดกว้าง 2 " ยาว 3" หนา 0.5 ชิ้น 600

28 ซาลาเปาไส้เค็มและหวาน ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 "หนา 1.5 " อัน 1,000

29 ขนมกุ๋ยช่ายไส้ต่าง ๆ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 " ชิ้น 900

30 ขนมชั้นใบเตยพิมพ์รูปกระต่าย

ตัวเล็กขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า 2.5" ตวัละ 300

31 ขนมชั้นใบเตยขนาด 2"X2"

หนาไม่ตํ่ากว่า 1" (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 30

32 ขนมหม้อแกงไข่ หรือถั่ว 2"x2"

หนาไม่ตํ่ากว่า 1" (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 30

33 ขนมข้าวเกรียบปากหม้อไส้ต่างๆ ชิ้น 2,200

34 ขนมมันสัมปะหลังถ้วยตะไลเล็กขนาด 1.5" ชิ้น 2,000

35 ตะโก้ใส้ต่าง ๆ ขนาดกวา้ง x ยาว

5 ซม.สูง 3 ซม. กระทงใบตอง กระทง 1,200

36 ขนมจีบขนาด 1"x1"พร้อมน้ําจิ้ม ชิ้น 600

37 ขนมเปียกปูน (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 30

38 กระหร่ีปับ๊ไส้ไก่ขนาดตัวยาว2.5" อัน 300

39 ข้าวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดแล้ว กก. 30

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

40 ขนมปังไส้ไก่หรือหมูแดง,ไส้กรอก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2.5" ชิ้น 450

41 ขนมปังไส้ครีมหรือสังขยา อัน 450

42 ขนมปังปอนด์ทําแซนวิช แถวละ

18 แผ่น ไม่นับหัวท้ายใหม่สด แถว 30

43 ขนมจีบใส้กุ้งหรือปูแช่แข็งบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 70 ชิ้น ถุง 60

44 ขนมเค้กผลไม้ บรรจุกระทง

กระดาษขนาดกว้าง 2" สูง 1" หรือ

ถุงพลาสติกกว้าง 3 " หนา 0.5 " กระทง 450

45 ขนมเค้กหน้าต่างๆ ขนาด2 "x 2 " อัน 1,200

46 ขนมแยมโรลเคลือบนม/ช็อกโกแลต/ใบเตย

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 " อัน 240

47 ขนมแยมโรลหน้าบลูเบอร์ร่ี หรือเชอร์ร่ี

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 " กระทง 300

48 ขนมพายแอ๊ปเปิล้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่ตํ่ากว่า 2" ชิ้น 450

49 ขนมพายบลูเบอร์ร่ี(ชนิดส่ีเหล่ียม)

ขนาด 2"X3" ชิ้น 450

50 ขนมพายไก่ แฮม ข้าวโพด ลูกตาล ตับบด

ทูน่า สัปปะรด ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 2"ละ ชิ้น 300

51 ขนมแซนวิชไส้ไก่มายองเนส แฮม ปลาทูน่า

ชนิดห่อสามเหล่ียม(แซนวิชสดใหม่ใส่ 2 ชั้น) ห่อ 450

52 ขนมถั่วแปป ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2" ชิ้น 1,800

53 ขนมลืมกล่ืน กระทงละไม่ตํ่ากว่า 1" กระทง 2,000

54 วุน้น้ํามะพร้าวในน้ําเชื่อมหัน่เต๋าหรือเป็นเส้น กก. 20

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

55 ขนมแซนวิชเค็กชนิดห่อ

สามเหล่ียม ขนาดกว้าง 2"X 3" ห่อ 300

56 ขนมแฮมเบอเกอร์ไส้หมูบดหรือไส้แฮมชนิด

ห่อใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ห่อ 300

57 ขนมแดนนิสไส้ครีม เชอร่ี

บลูเบอร่ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5" ชิ้น 300

58 เค๊กกล้วยหอมบรรจุกระทงขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " กระทง 400

59 บราวนี่ ขนาด 2"x1"x2" ชิ้น 300

60 เต้าฮวยสําเร็จใหม่ ไม่เหม็นเปร้ียว กก. 60

61 ขนมน้ําดอกไม้ถ้วยตะไลเล็กไม่ตํ่ากว่า 1" ชิ้น 1,200

62 ขนมปังฮอทดอกไส้กรอกหรือ

ไส้แฮม ชนิดห่อเล็ก ยาว 4" ห่อ 200

63 สาคูไส้หมู ไส้ไก่ ขนาดลูกละ 1" ชิ้น 300

64 ขนมขี้หนูพร้อมมะพร้าวขาวขูดเป็นเส้น กก. 30

65 ขนมเรไรพร้อมมะพร้าวขูดและน้ําตาล

โรยงาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ชิ้น 120

66 ขนมข้าวเหนียวหน้าต่างๆกระทงใบตอง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " กระทง 1,200

67 จาวตาลเชื่อม/สาเกเชื่อม กก. 10

68 แป๊ะก๊วยต้มสุกแกะเมล็ดใส้ขมออกแล้ว กก. 20

69 สลัดปูอัดไข่ กุ้ง แซนวิช(ชนิดห่อสามเหล่ียม

ใส้ 2 ชั้น สดใหม่ ห่อ 150

70 ขนมจีบไส้หมูไม่ตํ่ากว่า  70 ชิ้น/ถุง ถุง 60

71 ขนมถ้วยตะไลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2.5" ถ้วย 1,200

72 ข้าวต้มมัดไส้ต่างๆ ขนาด 2"x3" กลีบ 1,000

73 ฝอยทองชนิดเป็นแพ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2" แพ 600

รวม

รวมสุทธิ

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็ม

และเครื่องกระป๋อง

1 กะทิกล่อง(หัวกะทิชนิดธรรมดา,อบควันเทียน

บรรจุกล่องละ 1000 ซีซี กล่อง 160

2 กะทิธัญพืชบรรจุกล่อง UHT ขนาด 1000 ซีซี กล่อง 300

3 กะปิอย่างดีไม่เจือปนอย่างอื่น

 ชนิดกระปุกขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กระปกุ 36

4 กระเจี๊ยบแห้ง กก. 5

5 กระเทียมแห้งอย่างดีหัวโตแห้งสนิทตัดจุก กก. 100

6 กระเพาะปลาแห้งชนิดแผ่นอย่างดี

ไม่เหม็นหืน ไม่อมน้ํามัน กก. 24

7 เกี้ยมอี๋ กก. 15

8 ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก กก. 150

9 ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ กก. 160

10 กุ้งแห้งเนื้อ อย่างดี ตัวใหญ่

จืด ไม่ใส่สี และไม่มีเปลือก กก. 12

11 เก็กฮวยสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 36

12 ก๋วยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้สด กก. 25

13 ก๋วยจั๊บสด กก. 80

14 ไก่หยองอย่างดี กรอบ ใหม่ไม่ป่น

ไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 20

15 เกลือปรุงรสผสม ไอโอดีน ขนาด

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. ถุง 30

16 เกลือป่นบรรจุซองขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 กรัม

บรรจุ 100 ซอง/ถุง พิมพ์ซองเกลือป่น ถุง 6

17 เกลือไทยชนิดป่น กก. 60

18 ขนมปังป่น ชนิดขาวเป็นเกร็ด กก. 6

19 ข้าวค่ัวป่นอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 12

20 ข้าวโอ๊ต (Quaker) ปรุงสําเร็จ

 ขนาดไม่ตํ่ากว่า  800  กรัม กระป๋อง 1

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

21 ขิงผงสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 36

22 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลต มอลต์ ชนิงผง

ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 750 กรัม ถุง 40

23 เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร(สูตรน้ําตาลน้อย)ขนาดบรรจุ

ซองละไม่ตํ่ากว่า 26 กรัมบรรจุไม่ตํ่ากว่า 14 ซอง/ถุง ถุง 100

24 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตร Activ - B

ขนาดบรรจุซองละไม่ตํ่ากว่า 35 กรัม 

บรรจุ 15 ซอง/ถุงบรรจุซอง อลูมิเนียม ถุง 200

25 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตรวิตามินรวม

แร่ธาตุ 15 ชนิด ขนาดบรรจุซองละ 35 กรัม 

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 20 ซอง/ถุง ซองอลูมิเนียม ถุง 300

26 งาขาวไม่มีทรายปน บรรจุถุง ๆละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 12

27 ช้อนพลาสติก (ข้าวห่อ) อัน 1,800

28 ซอสถั่วเหลืองชนิดโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 16%

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซีซี ขวดใหญ่ ขวด 240

29 ซอสถั่วเหลืองปรุงรสบรรจุซอง

หนักไม่ตํ่ากว่า 5 กรัม บรรจุถุงละ100 ซอง ถุง 12

30 ซอสเทอริยากิ บรรจุขวด ขนาด 1000 ซีซี ขวด 6

31 ซอสพริก ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 570 ซม3
ขวด 40

32 ซอสมะเขือเทศ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 กรัม ขวด 240

33 ซอสมะเขือเทศชนิดซอง บรรจุ

ซองละ 11 กรัม ขนาดถุงละ 100 ถุง 12

34 ซอสหอยนางรม ขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 กรัม ขวด 200

35 ซีอิ้วขาวสูตร 1 (ซอสถั่วเหลือง)ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซม3 ขวด 360

36 ซีอิ้วดําสูตร 5 ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 940 ซม3
ขวด 60

37 ดอกเก๊กฮวยแห้ง กก. 3

38 ดอกคําฝอย กก. 2

39 ดอกไม้จีน กก. 6

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
ยอดยกมา

40 เต้าเจี้ยวขาว กก. 28

41 เต้าเจี้ยวสูตร 1 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 ซม3
ขวด 72

42 เต้าหูย้ี้แดงบรรจุโหลแก้วหรือโหล
พลาสติกขนาดไม่ตํ่ากว่า 2.8 กิโลกรัม ขวดโหล 3

43 เต้าหูสี้ขาว แข็งขนาด 3.5 "
หนา 1" สดใหม่ไม่มีกล่ินเหม็นเปร้ียว กก. 200

44 เต้าหูห้ลอดขาว หลอด 180

45 เต้าหูห้ลอดไข่ (ไข่ไก)่ หลอด 350

46 ถั่วเขียวดิบไม่มีกรวดทรายปน กก. 40

47 ถั่วแดงหลวงไม่มีกรวดทรายปน กก. 40

48 วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาล(ซูคาโรส)
ขนาดบรรจุกล่อง ละ 100 ซอง กล่อง 5

49 ถ้วยพลาสติกใสชนิดบาง(มีผาปิด)
ขนาดบรรจุ 180 - 200 ซีซี ถ้วย 600

50 นมข้าวโพดบรรจุกล่อง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 180 มล.
บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่าง ๆ
 เช่น สูตรผสมงาดํา สูตรไฟว์นิวเทวียน กล่อง 600

51 นมข้าวกล้องงอกยาคูลย์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 180 มล.
บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่าง ๆ กล่อง 600

52 นมข้นดัดแปลงไขมันไม่หวาน
บรรจุลังละ 4 โหล กระปอ๋ง 300

53 นมข้นหวานบรรจุลังๆละ 4โหล กระปอ๋ง 300

54 นมธัญพืชหรือนมธัญพืชอื่นๆทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียง 
เช่น ฟอร์แคร์ บาลานซ์รสชาติต่างๆ  180 ซีซี
บรรจุกล่อง กล่อง 600

55 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่อง UHTไม่ตํ่ากว่า 230 ซีซี
สูตรถั่วเหลืองผสมงาดํา กล่อง 1,200

56 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่องUHT ไม่ตํ่ากว่า
250 ซีซี สูตรถั่วเหลือง 100 % สูตรเจ กล่อง 1,200

57 นมถั่วเหลือง ขนาดบรรจซุองละไม่ตํ่ากว่า 35 กรัม 

บรรจ ุ15 ซอง/ถงุ น้ําหนักสุทธิไม่ตํ่ากว่า 525 กรัม ถุง 300

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

58 นมสดบรรจุกล่องยูเอชทีชนิดพร่องมันเนย 

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 225 ซีซี (บรรจุลังละ 3 โหล) กล่อง 1,200

59 นมสดบรรจุกล่องยูเอชที 

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 250 ซีซี(บรรจุลังละ 4 โหล) กล่อง 900

60 นมสดบรรจุกล่องยูเอชที รสชอคโกแลตมอลต์

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 180 ซีซี(สูตรน้ําตาลน้อย) กล่อง 900

61 นมสดบรรจุกล่อง ยูเอชที ขนาดบรรจุ 

ไม่ตํ่ากว่า 250 ซีซี รสจืด(บรรจุกล่องหิว้กล่องละ 1 โหล กล่อง 720

62 เนยสดขนาดไม่ตํ่ากว่า 227กรัม ชนิดจืด ก้อน 6

63 น้ําจิ้มไก่ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ขวด 28

64 น้ําจิ้มไก่ ชนิดบรรจุซอง ถุงละ 100 ซอง ถุง 12

65 น้ําจิ้มบ๊วยเจี่ย ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ขวด 18

66 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิ ์บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 1,400

67 น้ําตาลทรายแดงบรรจุถุง ๆละไม่ตํ่ากว่า  1 กก. ถุง 60

68 น้ําตาลมะพร้าวชนิดแท้ชนิดก้อนน้ําหนัก 1 กก./ก้อน กก. 300

69 น้ําตาลฟรุคโตส บรรจุถุงขนาดบรรจุ ไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 60

70 น้ําปลาแท้ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซีซี(ไม่คืนขวด) ขวด 450

71 น้ําปลาแท้ ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า750 ซีซี(ไม่คืนขวด) ขวด 120

72 น้ําผลไม้กระป๋องขนาด ไม่ตํ่ากว่า 240 ซม3

รสต่างๆเช่น ส้ม องุ่น แอ๊ปเปิล้

สัปปะรด ฝร่ัง บรรจุลังละ 30 กระป๋อง กระป๋อง 900

73 น้ําผักผลไม้ไม่ตํ่ากว่า 40%บรรจุกล่องขนาด

ไม่ตํ่ากว่า 200 มล.บรรจุหีบละ 36 กล่อง

รสต่าง ๆ เช่น น้ําส้มผสมแครอท 

ผสมน้ําแอ็ปเปิล้ กล่อง 1,200

รวม

ยอดยกไป

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

74 น้ําผักผลไม้รวมบรรจุกล่อง 100%ไม่มี

น้ําตาลเจือปน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 200 มล.

 สูตรต่าง  เช่น  เรดบีทสีแดง กีวีสีเขียว

แครอทสีส้มแครอทม่วง กล่อง 400

75 น้ําผลไม้100%รสต่างๆไม่มีน้ําตาลเจือปน

ขนาดไม่ตํ่ากว่า1000 มล. เช่น รสส้ม ทับทิม ฯลฯ กล่อง 210

76 น้ําผลไม้บรรจุกล่อง100%ไม่มีน้ํา

ตาลเจือปนขนาดไม่ตํ่ากว่า 200  มล.

รสต่างๆเช่น องุ่นเขียว องุ่นแดง 

ส้ม แอ๊ปเปิล้ สัปปะรด ฝร่ัง กล่อง 600

77 น้ําพริกแกงชนิดต่างๆอย่างดี กก. 60

78 น้ําพริกเผาอย่างดีบรรจุกระกล่องละ

ไม่ตํ่ากว่า 900 กรัม กป. 6

79 น้ํามันข้าวโพด ขนาดบรรจุขวด

ละไม่ตํ่ากว่า  1 ลิตร ขวด 18

80 น้ํามันงา ขนาดไม่ตํ่ากว่า  630 ซีซี ขวด 12

81 น้ํามันพืชถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาด

ไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร มีโอเมก้า 3 ขวด 480

82 น้ํามันพืชรําข้าว บรรจุขวด ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร ขวด 400

83 น้ํามันพืช MCTไม่ตํ่ากว่า  (450 ซีซี) ขวด 10

84 น้ํามันเมล็ดชา บรรจุขวดละไม่ตํ่ากว่า  500 มล. ขวด 3

85 น้ํามันสลัดชนิดข้นตรา เบสฟูดส์หรือคิวพี กก. 15

86 น้ําส้มสายชูกล่ันไม่ตํ่ากว่า  5% ขวดเหล่ียม

ขนาด ไม่ตํ่ากว่า ขวดละไม่ตํ่ากว่า 700 มิลลิลิตร ขวด 100

87 น้ําหวานสีต่างๆ กล่ินกรีมโซดา กล่ินสละ

กล่ินมะลิ บรรจุขวดไม่ตํ่ากว่า 710 ซีซี ขวด 300

88 บุกชนิดบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม ถุง 10

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

89 แป้งเกี้ยว กก. 40

90 แป้งข้าวจ้าวบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1,000 กรัม กก. 6

91 แป้งข้าวโพด บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า700 กรัม ถุง 60

92 แป้งถั่วเหลือง 100 % ชนิดบรรจุถุงละ 20 กก. กก. 20

93 แป้งทอดกรอบชนิดถุงบรรจุซอง

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ซอง 60

94 แป้งปอเปีย๊ะสดใหม่ กก. 20

95 แป้งมันบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 980 กรัม ถุง 60

96 แป้งสาลี ขนาดไม่ตํ่ากว่า  1,000 กรัม บรรจุถุง ถุง 3

97 โป๊ยกั๊ก กก. 3

98 โปรตีนเกษตร ชนิดชิ้น กก. 50

99 โปรตีนเกษตรชนิดชิ้นเล็กละเอียด กก. 50

100 โปรตีนสําเร็จรูปชนิดสด รูปต่างๆ กก. 28

101 โปรตีนปรุงรสพิเศษ ผลิตจากถั่วเหลือง

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1000 กรัม ถุง 10

102 ผงขมิ้นบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ถุง 3

103 ผงซุปไก่ บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ถุง 60

104 ผงกระหร่ีบรรจุขวดขนาดไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ขวด 6

105 ผงปรุงครบรสหอมหัวใหญ่ชนิดซองขนาดไม่ตํ่ากว่า60กรัม ซอง 30

106 ผงพะโล้ชนิดซอง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 450  กรัม กล่อง 6

107 ผงหมักหมูแดง บรรจุซองละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ซอง 24

108 พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็ก กก. 2

109 พริกป่นอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 6

110 พริกไทยป่นบรรจุถุงอย่างดี กก. 12

111 พริกไทยเม็ดขาวอย่างดี กก. 2

112 พริกแห้งอย่างดีสีเข้มเม็ดใหญ่บางช้าง กก. 2

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

113 พลาสติกฟิลม์ ถนอมอาหาร 

ขนาดกวา้ง 18 " X ยาวไม่ตํ่ากวา่ 500 เมตร ม้วน 30

114 ฟองเต้าหูแ้ห้ง กก. 24

115 เยลล่ีขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม กล่อง 60

116 เยื่อไผ่แห้งสีขาวใหม่ จากประเทศจีน

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ถุง 60

117 มะขามเปียกชนิดแกะเม็ดใหม่

สีน้ําตาลอ่อนไม่มีกล่ินสาป กก. 50

118 มะตูมผงสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 24

119 มะตูมแห้งชนิดหัน่เป็นแผ่น กก. 3

120 มักกะโรนี ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 24

121 ลูกเกตุชนิดบรรจุกล่อง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 250  กรัม กล่อง 3

122 ลูกชิ้นผลิตจากถั่วเหลือง (เจ) กก. 5

123 ลูกเดือยดิบไม่มีกรวดทรายปน กก. 6

124 ลูกพรุนไม่มีเม็ดบรรจุถุง น้ําหนักไม่ตํ่ากว่า 227 กรัม ถุง 18

125 เม็ดเก๋ากี้ กก. 5

126 เม็ดแมงลัก บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า  100 กรัม ถุง 3

127 เม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ดิบ กก. 10

128 ลําไยแห้ง กก. 12

129 วุน้ผงสําเร็จซอง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 50 กรัม ซอง 45

130 วุน้เส้นบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 0.5 กก. ถุง 100

131 เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผงบรรจุกระปอ๋งไม่ตํ่ากวา่ 400 กรัม กป. 12

132 สปาเก็ตต้ี ขนาดไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม ถุง 24

133 สาคูเม็ดเล็ก ขนาดบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 480 กรัม ถุง 60

134 สาหร่ายทะเล ชนิดแผ่น กก. 3

135 สารให้ความหวานแทนน้ําตาลชนิดซอง(50 ซอง/กล่อง) กล่อง 5

136 เส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม กก. 36

137 เส้นบะหมี่สด ไม่เหม็นสาปไม่ขึ้นรา ไม่ใส่สี กก. 100

138 ไส้กรอกไก่ ผลิตจากถั่วเหลือง(เจ) กก. 5

รวม

ยอดยกไป

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

139 หมูหยองอย่างดี กรอบใหม่ 

ไม่ป่นไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 40

140 เห็ดหูหนูขาวแห้ง กก. 10

141 เห็ดหอมแห้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 1.5 " กก. 50

142 หลอดชนิดงอได้สีขาวห่อพลาสติกซองละ100 หลอด

ปิดผนึกความยาวไม่ตํ่ากว่า 20 ซม. หอ่ 180

14.3 หอมแห้งหัวเล็ก แห้งสนิทไม่ลีบ ตัดจุก กก. 160

144 หอมใหญ่แห้งสนิทหัวโต กก. 180

145 อลูมิเนียมฟรอยห่ออาหาร

ขนาดกว้าง 30 ซม. X ยาว ไม่ตํ่ากว่า 7.6 เมตร กล่อง 2

146 อาหารทดแทน BD. ประกอบด้วยโปรตีนจาก

ถั่วเหลืองและมีน้ํามัน MCTใช้ได้ tube feeding

และ Supplement  บรรจุถุงละไม่ตํ่ากวา่ 2.5 kg ถุง 250

147 อบเชย กก. 3

148 เส้นหมี่อบแห้งบรรจุห่อละไม่ตํ่ากว่า 2,700 กรัม ห่อ 25

149 น้ํามันปาลม์ผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดละไม่ตํ่ากว่า 1ลิตร ขวด 300

150 กล่องบรรจุอาหารพลาสติก 3 ช่องพร้อมฝา กล่อง 250

151 โอลิโกคารบ์ บรรจุถุงละ 1 กก. ถุง 120

152 ผงฟู หรือ เบกกิ้งโซดา ถุง 40

153 ครีมซุปเพือ่สุขภาพ(ไม่มีนมวัวผสม)บรรจุ1,000 มล. กล่อง 60

154 ผงอาหารทางการแพทย์กล่ินวนิลา สูตร Fos

บรรจุ 850 กรัม/กระป๋อง กระปอ๋ง 48

155 ผงอาหารทางการแพทย์กล่ินวนิลา สูตรสําหรับผู้ป่วย

เบาหวาน บรรจุถุงละ 2.5 กก./ถุง ถุง 8

156 ปลาทูน่ากระป๋องสูตรในน้ํามัน/น้ําเกลือ กระปอ๋ง 120

157 เต้าหูท้อดชนิดเป็นพวงสดใหม่ไมเหม็นสาบเหม็นหืน กก. 20

158 สาหร่ายญีปุ่น่(วากาเมะ)อบแห้งบรรจุถุง ถุง 10

159 ผงปรุงรสโซเดียมตํ่า บรรจุไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม/ถุง ถุง 30

รวม

รวมสุทธิ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา

160 นมถั่วเหลืองสูตรน้ําตาลน้อยบรรจุกล่องยูเอสทไีม่ตํ่ากวา่ 125มล. กล่อง 120

161 นมสดบรรจุกล่องยูเอสทีไม่ตํ่ากว่า 125 มล. กล่อง 120

162 แป้งแพนเค้กสําเร็จรูปกล่องเล็ก กล่อง 6

163 เจลาตินชนิดแผ่น กล่อง 20

รวม

รวมสุทธิ

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ช. ขา้วสาร

1 ข้าวสารหอมมะลิ คัดดี พิเศษ 100%  ข้าวใหม่

ไม่ค้างปี มียางข้าว หุงขึ้นหม้อ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม 

ไม่มีกรวด หินปนอยู่ เมล็ดขาว สะอาด เรียว ใส

ไม่มีข้าวชนิดอื่นผสม ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีความนุ่มนวล

บรรจุถุงๆละ 5 กก. ถุง 2,000

2 ปลายข้าวสารหอมมะลิ ไม่มีกรวด หินปนอยู่

ไม่มีข้าวชนิดอื่นผสม ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีความนุ่มนวล

บรรจุถุงๆละไม่ตํ่ากว่า 48 กก./กระสอบ/โพล่ี กระสอบ 2

3 ข้าวเหนียวขาวดิบอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า

1,000 กรัม ถุง 36

4 ข้าวเหนียวดําดิบอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า

500 กรัม ถุง 30

5 ข้าวกล้องหอมมะลิอย่างดีบรรจุถุงละ ไม่ตํ่ากว่า

1,000 กรัม ถุง 40

6 ข้าวหอมมะลิมันปูอย่างดีบรรจุถุงละ ไม่ตํ่ากว่า

1,000 กรัม ถุง 24

7 ข้าวโจ๊กหอมมะลิ ชนิดสําเร็จบรรจุละ 1000กรัม/ถุง

บรรจุลังละ 10 ถุง ลัง 20

รวม

รวมสุทธิ

ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืนราคากลาง

ราคารวมของ



จ านวนของ
ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
หมวด ก. อาหารเน้ือสัตว์บก

เนื้อสัตว์ทุกชนิด จะต้องสด ไม่มีรอยจ้ําเขียว
ไม่มีกล่ินเสียสะอาด ไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง ไม่มีสาร
ตกค้าง หรือสารปนเปือ้น

ประเภทไก่
1. สะโพกไก่(ขนาด 6-7 ชิ้น/กก.) กก. 78 - 205 15,990     -
2. เนื้ออกไก่ลอกหนัง(บดหรือหัน่ตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 80 - 550 44,000     -
3. เนื้อสันในไก(่บดหรือหัน่ตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 85 - 760 64,600     -
4. น่องไก่ (8 - 9 น่อง/กก.) กก. 78 - 250 19,500     -
5. ปีกบน   (โคนปีกไก่ ขนาด 22 -24 ชิ้น/กก. กก. 85 - 200 17,000     -
6 ปีกไก(่ปีกเต็ม) กก. 95 - 200 19,000     -
7 ปีกกลางไก่(ปีกกลางไก่ขนาด 25 -30 ชิ้น/กก.) กก. 120 - 205 24,600     -
7 เลือดไก่ ขนาด 1 " เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 8 - 150 1,200      -
8 ตับไก่ กก. 120 - 100 12,000     -
9 ลูกชิ้นไก่ ชนิดเกรดบี กก. 80 - 50 4,000      -
10 ไก่จ๊อ   บรรจุถุงละ  1,000  กรัม ถุง 150 - 150 22,500     -
11 โครงไก่ทัง้ตัวไม่รวมหัว กก. 28 - 150 4,200      -
12 ไก่ยอ กก. 80 - 15 1,200      -
13 นักเกตไก่ 1000 กรัม/ถุง กก. 160 - 100 16,000     -

ประเภทเป็ด
1 เป็ดย่างผ่ากลางตัวไม่มีเคร่ืองใน

ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 200 - 40 8,000      -
2 เป็ดพะโล้ไม่รวมเคร่ืองใน

ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 2 กก. กก. 200 - 40 8,000      -
3 เลือดเป็ด ขนาด 1 " เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 10 - 100 1,000      -
4 เนื้ออกเป็ดสด กก. 240 - 80 19,200     -
5 ตับเป็ดสด กก. 120 - 20 2,400      -

รวม 304,390   -
ยอดยกไป 304,390   -

หมายเหตุ
ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ใบเสนอราคา อาหารคนไข้ประจ าปีงบประมาณ 2561 งวดที่ 2

และความต้องการจ านวนที่ใช้ใน 6 เดือน โดยแยกอาหาร รวม 7 หมวด ดังน้ี
ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 304,390   -

ประเภทหมู

1. สะโพกหมู ไม่ติดมัน และพังพืด(ไม่แช่แข็ง)

บรรจุถุงละ 1 กก. หัน่แล้วไม่ปรุงรส กก. 130 - 100 13,000     -

2 ซ่ีโครงหมูอ่อน ไม่รวมกระดูกสัน

หลัง ตัดเป็นเส้นตามขวางกระดูก กก. 150 - 300 45,000     -

3 กระดูกซ่ีโครงหมู เป็นชิ้น(ทําน้ําซุป) กก. 45 - 450 20,250     -

4 สันในหมู ไม่ติดมัน เป็นเส้น กก. 160 - 120 19,200     -

5 สันนอกหมู ไม่ติดมัน ไม่ติดเนื้อซ่ีโครง กก. 150 - 250 37,500     -

6 ตับหมูสด(ไม่รวมตับเหล็ก)ไม่แช่แข็ง(บดหรือหั่นตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 130 - 100 13,000     -

7 ลูกชิ้นหมู เกรดเอ ไม่ปนแป้ง บรรจถุงุละ 1 กก. กก. 130 - 120 15,600     -

8 สะโพกหมูหัน่อนามัย(ปรุงรส)แช่แข็ง

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 170 - 600 102,000   -

9 หมูบดอนามัย(ปรุงรส)แช่แช็ง

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม  กก. 160 - 600 96,000     -

10 สะโพกหมูหัน่อนามัย  (ไม่ปรุงรส)แช่แข็ง

 บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม กก. 160 - 500 80,000     -

11 หมูบดอนามัย แช่แข็ง (ไม่ปรุงรส)บรรจุถุงละ

1 กิโลกรัม กก. 160 - 500 80,000     -

12 เนื้อหมูสามชั้น(บดหรือหัน่ตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 150 - 30 4,500      -

13 สันคอหมูสด กก. 160 - 50 8,000      -

14 หัวใจหมูสด กก. 100 - 10 1,000      -

15 หมูยออย่างดี ชนิดเป็นแท่ง กก. 160 - 30 4,800      -

รวม 539,850   -

ยอดยกไป 844,240   -

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 844,240   -

16 หนังหมูสดสะอาดไม่มีขน กก. 50 - 15 750         -

17 เลือดหมู ขนาด 1"เส้นผ่าศูนย์กลาง 5" ก้อน 8 - 60 480         -

18 ล้ินหมูสด(ไม่มีหลอดลม) กก. 100 - 10 1,000      -

19 ใส้อ่อน(ใส้หวาน) กก. 130 - 60 7,800      -

20 ทอดมันหมู กก. 130 - 120 15,600     -

21 กระดูกหมูอ่อน(ใบพาย)(หัน่ตัดตามส่ังไม่ปนน้ํา) กก. 160 - 100 16,000     -

22 เลือดหมูอนามัยชนิดบรรจุหลอดพลาสติก หลอด 12 - 60 720         -

รวม 42,350     -

ยอดรวมสุทธิ 886,590   -

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ข. อาหารเน้ือสัตว์น้ า

ประเภทปลาน้ าจืด

ปลาน้ําจืดทุกชนิดต้องเป็นปลาทีส่ดเหงือกสีแดงสด

 ล้างสะอาดไม่ มีเมือกไม่มีพยาธิไม่มีกล่ินเหม็น

ภายในท้องไม่เน่าเนื้อไม่แตกหรือมีแผลไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 เนื้อปลาช่อนสดแล่แล้วไม่มีหัวและกระดูกกลางไม่มีไขมัน

พุงหน้าท้อง ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม กก. 220 - 300 66,000     -

2 เนื้อปลาดุกด้านขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 180 กรัม

(ตัดหัว ควักใส้ ตัดแต่ง แล่ ไม่รวมกระดูกกลางไม่มี

ไขมันท้อง  ล้างสะอาด) กก. 95 - 100 9,500 -

3 เนื้อปลานิลสดขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 800 กรัมขอดเกร็ด

ตัดแต่ง แล่เป็นชิ้นไม่แช่แข็งขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 

260 กรัม กก. 160 - 250 40,000 -

4 เนื้อปลากรายสดขูดชนิดแท้

(บรรจุถุงละ 1 กก.) กก. 185 - 30 5,550 -

5 เนื้อปลาทับทิมสด ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 800 กร้ม

(ขอดเกล็ด แล่ ตัดแต่ง ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 250 กรัม

ล้างออกให้สะอาด) กก. 195 - 250 48,750 -

ประเภทปลาทะเล

ปลาทะเลทุกชนิดต้องเป็นปลาทีส่ดเหงือกสีแดงสด

ล้างสะอาดไม่มีเมือก ไม่มีพยาธิ ไม่มีกล่ินเหม็น

ภายในท้องไม่เน่า เนื้อไม่แตก หรือมีแผลไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 เนื้อปลาแดงขนาด 9-10 ตัว/กก.

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 90 - 50 4,500 -

2 เนื้อปลาสําลีขนาด ไม่ตํ่ากว่า 300 กรัม/ชิ้น

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 300 - 40 12,000 -

3 เนื้อปลาแพนกาเซีย ดอลล่ี ไม่มีหนังและก้าง

ไม่ติดหน้าท้อง ตัดแต่งแล้ว กก. 120 - 300 36,000 -

รวม 222,300 -

ยอดยกไป 222,300 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 222,300 -

4 เนื้อปลาอินทรีย์สดตัวละ ไม่ตํ่ากว่า 1000 กรัม 

สดเนื้อแน่น กก. 230 - 200 46,000     -

5 ปลาทูสดขนาด 10-12 ตัว/กก.(ตัดหัวควักใส้ตัดแต่ง) กก. 100 - 200 20,000     -

6 ปลาทูนึ่ง ขนาด 14-15 ตัว/กก. กก. 150 - 180 27,000     -

7 เนื้อปลาตาเดียว ขนาดไม่ตํ่ากว่าชิ้นละ 300 กรัม

( ขอดเกล็ดแล้ว ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 100 - 60 6,000      -

8 เนื้อปลาน้ําดอกไม้สด ขนาดไม่

ตํ่ากว่าตัวละ 500  กรัม.(ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 90 - 80 7,200      -

9 ปลาโอสด   ( ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 90 - 100 9,000      -

10 ปลาซาบะญีปุ่น่ ขนาดตัวละไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม

 ( ตัดหัว  ควักใส้   ตัดแต่ง) กก. 90 - 100 9,000      -

11 เนื้อปลากระพงแล่แล้วไม่รวมหัวกระดูกกลางและหาง

ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า  300  กรัม กก. 230 - 100 23,000     -

12 เนื้อปลาช่อนทะเล แล่แล้วไม่รวม

หัวและกระดูกกลาง และหางขนาด

ชิ้นละไม่ตํ่ากว่า  500  กรัม กก. 160 - 100 16,000     -

13 เนื้อปลาขูดผสม(ทําทอดมัน)ไม่เค็ม

ไม่มีสีบรรจุถุงละ 1 กก. กก. 90 - 50 4,500      -

14 ปลาหมึกกล้วย ทําความสะอาดไม่รวมหนวดควักใส้แล้ว

แล้วขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า 4 "สดเนื้อแข็งลอกหนังแล้ว กก. 200 - 50 10,000     -

15 ลูกชิ้นปลาชนิดกลม กก. 135 - 60 8,100      -

16 ลูกชิ้นปลาบัวลอยเม็ดเล็กบรรจุ  ถุงละ 1 กก. กก. 135 - 50 6,750      -

17 ลูกชิ้นปลาเส้นชนิดทอดอย่างดี กก. 150 - 60 9,000      -

18 เนื้อปลาบดชุบเกล็ดขนมปัง (ปลาทิพย)์

ขนาดบรรจุกล่องละ   400     กรัม กก. 80 - 60 4,800      -

19 ปลาหมึกหอมทําสะอาดแล้ว ขนาดตัวละ

ไม่ตํ่ากว่า  200  กรัม กก. 220 - 90 19,800     -

20 เกี้ยวปลาสําเร็จ 1000 กรัม/ถุง กก. 165 - 10 1,650      -

21 เส้นปลาสําเร็จ 1000 กรัม/ถุง กก. 150 - 10 1,500      -

รวม 229,300 -

ยอดยกไป 451,600 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 451,600 -

ประเภท กุ้ง ปู หอย

กุ้งสด ปูสด หอยสด จะต้องสดจริงไม่มีกล่ินเหม็น ไม่เน่า

และต้องสะอาดไม่มีพยาธิ ไม่แช่แข็ง

ไม่มีสารปนเปือ้น

1 กุ้งนางตัวโต(น้ําจืด)ไม่มีไข่ ขนาด

12 - 14 ตัว/กก. กก. 420 - 20 8,400 -

2 กุ้งซีแฮ้ไม่ปลอกเปลือก ขนาดตัว

ยาว 5 " (ประมาณ60-65ตัว/กก.) กก. 260 - 300 78,000 -

3 เนื้อปูทะเลแกะแล้วเป็นก้อนไม่มี

กระดูก กก. 800 - 10 8,000 -

4 เนื้อปูอัด กก. 160 - 30 4,800 -

5 หอยจ๊ออย่างดี  (เนื้อปูรวมกับ

เนื้อกุ้ง) กก. 150 - 40 6,000 -

6 เต้าหูป้ลา ขนาดกว้าง 1"X1" กก. 160 - 90 14,400 -

7 ลูกชิ้นกุ้ง ขนาดใหญ่อย่างดีไม่มีสี

ชนิดต้มหรือทอด กก. 160 - 20 3,200 -

8 เนื้อหอยแมลงภูท่ําสําเร็จ กก. 180 - 20 3,600 -

9 เนื้อหอยลายทําสําเร็จ กก. 180 - 20 3,600 -

รวม 130,000 -

ยอดรวมสุทธิ 581,600 -

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ค. ไข่

ประเภทไข่ บรรจุถาดใส่ไข่ชนิดพลาสติกแผงใหม่

สะอาด ไข่ทุกชนิดต้องใหม่ สด ไม่บุบ และไม่แตก

สะอาด ไม่มีมูลสัตว์ติดเปลือก

1 ไข่เป็ดสด(14 ฟอง/กก.) กก. 68 - 220 14,960 -

2 ไข่ไก่สด(15 ฟอง/กก.) กก. 70 - 3,600 252,000 -

3 ไข่นกกระทาต้มสุกปลอกเปลือกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 120 - 48 5,760 -

4 ไข่ขาวพาสเจอร์ไรส์แช่เย็น กก. 90 - 660 59,400 -

5 ไข่แดงพาสเจอร์ไรส์ แช่เย็น กก. 190 - 360 68,400 -

6 ไข่แดงไข่เค็มดิบ ฟอง 7 - 200 1,400 -

ยอดรวมสุทธิ 401,920 -

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ง. อาหารผักสด-ผลไม้

1 ผักกวางตุ้ง กก. 30 - 360 10,800     -

2 ผักกวางตุ้งใต้หวัน กก. 35 - 200 7,000      -

3 ผักกาดขาวปลีตัดแต่งแล้ว กก. 40 - 400 16,000     -

4 ผักกาดหอมฝร่ัง กก. 40 - 60 2,400      -

5 ผักกาดแก้ว (ผักสลัด) 4-6 หัว/กก. กก. 60 - 120 7,200      -

6 ผักคะน้าต้นโตและอ่อน กก. 35 - 300 10,500     -

7 ยอดผักคะน้าต้นเล็กและอ่อน กก. 32 - 100 3,200      -

8 แขนงกะหลํ่า กก. 60 - 100 6,000      -

9 ดอกกะหลํ่าตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 60 - 180 10,800     -

10 บร๊อกเคอร่ีตัดแต่งแล้ว 3-5 หัว/กก. กก. 60 - 180 10,800     -

11 กะหลํ่าปลีตัดแต่งแล้ว 2-3 หัว/กก. กก. 40 - 450 18,000     -

12 ค่ืนช่าย กก. 80 - 180 14,400     -

13 ดอกกุ๋ยช่าย กก. 80 - 60 4,800      -

14 ใบกุ๋ยช่าย กก. 60 - 50 3,000      -

15 ใบกุ๋ยช่ายขาว กก. 100 - 50 5,000      -

16 ต้นหอมไม่มีดินติด กก. 80 - 180 14,400     -

17 ผักชีไม่มีดินติด กก. 100 - 120 12,000     -

18 ผักชีฝร่ัง กก. 80 - 50 4,000      -

19 ต้นกระเทียม  (ชนิดต้นเล็ก) กก. 60 - 40 2,400      -

20 ใบโหระพา กก. 35 - 60 2,100      -

21 ใบกระเพรา กก. 35 - 60 2,100      -

22 ใบแมงลัก กก. 50 - 10 500         -

23 ใบมะกรูด กก. 60 - 30 1,800      -

24 ใบสะระแหน่ กก. 80 - 30 2,400      -

25 หัวปลี 3-5 หัว/กก. กก. 20 - 100 2,000      -

26 ผักโสภณตัดแต่งแล้ว กก. 40 - 60 2,400      -

27 ผักบุง้ไทยอย่างขาว(ขนาดยาวไม่เกิน 14") กก. 32 - 150 4,800      -

28 ผักบุง้จีน กก. 30 - 300 9,000      -

29 ดอกหอม กก. 80 - 80 6,400      -

รวม 196,200   -

ยอดยกไป 196,200   -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
ยอดยกมา 196,200 -

30 แตงกวาอ่อน 10-15 ผล/กก. กก. 30 - 160 4,800      -
31 แตงร้านอ่อน 4-6 ผล/กก. กก. 35 - 150 5,250      -
32 แตงโมอ่อน 8-10 ผล/กก. กก. 50 - 60 3,000      -
33 ฟักเขียวลูกโต ไม่ฟ่ามผลละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 30 - 250 7,500      -
34 ฟักทองเนื้อแน่นลูกโตผลละไม่ตํ่ากว่า 2 กก. กก. 30 - 560 16,800     -
35 ถั่วงอกเด็ดหางไม่แช่น้ํายาเคมี กก. 27 - 100 2,700      -
36 ถั่วงอกเด็ดหัวเด็ดหางไม่แช่น้ํายาเคมี กก. 35 - 60 2,100      -
37 ถั่วฝักยาวไม่พอง กก. 35 - 200 7,000      -
38 ถั่วแขก กก. 55 - 40 2,200      -
39 ถั่วลันเตา กก. 100 - 70 7,000      -
40 ถั่วพู กก. 80 - 30 2,400      -
41 หัวผักกาดขาวสดไม่ฟ่ามหัวใหญ่ 3-6 ผล/กก. กก. 35 - 180 6,300      -
42 หัวผักกาดเหลือง (แครอท)ต่างประเทศ 4-6 ผล/กก. กก. 40 200 8,000      -
43 มะเขือยาว 5-8 ผล/กก. กก. 50 - 150 7,500      -
44 มะเขือเจ้าพระยา 10-15 ผล/กก. กก. 30 - 150 4,500      -
45 มะเขือพวงเด็ดแล้ว กก. 100 - 40 4,000      -
46 มะเขือเทศสีดา กก. 50 - 78 3,900      -
47 มะเขือเทศเนื้อผลใหญ่ 4-6 ผล/กก. กก. 40 - 150 6,000      -
48 มะเขือเทศราชินี กก. 60 - 30 1,800      -
49 มะเขือเสวย(สีเขียว,สีขาว,สีม่วง) กก. 40 - 80 3,200      -
50 มะละกอดิบผลใหญ่ผลละไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม กก. 20 - 200 4,000      -
51 มะระจีนผลใหญ่ 3-5 ผล/กก. กก. 50 - 260 13,000     -
52 มะนาวไม่ตํ่ากว่า 15 ลูก/กก. กก. 80 - 100 8,000      -
53 ลูกมะกรูดไม่ตํ่ากว่า 12 ลูก/กก. กก. 60 - 10 600         -
54 ข่าสด กก. 65 - 30 1,950      -
55 ขิงสดหัน่ฝอย กก. 60 - 60 3,600      -
56 ขิงสด(ชนิดเป็นแง่ง อ่อนหรือแก)่ กก. 60 - 100 6,000      -
57 กระชาย กก. 50 - 80 4,000      -
58 กระชายหัน่ฝอย กก. 80 - 20 1,600      -
59 ผักตําลึง กก. 45 - 100 4,500      -

รวม 153,200   -
ยอดยกไป 349,400 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 349,400 -

60 เมล็ดถั่วลันเตาสด(แช่แข็ง)บรรจุถุง 1 กก. กก. 85 - 10 850         -

61 ตะไคร้ กก. 30 - 120 3,600      -

62 มะระขี้นก 12-15 ผล/กก. กก. 40 - 40 1,600      -

63 พริกสด(พริกเชียงใหม่น้ําพริกหนุ่ม) กก. 60 - 25 1,500      -

64 พริกขี้หนูสด (สีเขียว,สีแดง) กก. 80 - 30 2,400      -

65 พริกชี้ฟ้าเขียว กก. 60 - 30 1,800      -

66 พริกชี้ฟ้าแดง กก. 90 - 30 2,700      -

67 พริกเหลือง กก. 100 - 12 1,200      -

68 พริกหวาน(สีเขียว, แดง, เหลือง) 4-6 ผล/กก. กก. 100 - 30 3,000      -

69 พริกหยวก กก. 60 - 30 1,800      -

70 พริกไทยอ่อน กก. 150 - 12 1,800      -

71 เห็ดหูหนูสด(ไม่พรมน้ําจนเปียก) กก. 75 - 60 4,500      -

72 เห็ดฟางดอกตูม ขนาดกลางไม่ตํ่ากว่า กก. 90 - 200 18,000     -

73 เห็ดนางฟ้า กก. 80 - 150 12,000     -

74 เห็ดเป๋าฮ้ือ กก. 80 - 60 4,800      -

75 หน่อไม้ฝร่ังต้นโตและอ่อน กก. 100 - 120 12,000     -

76 บวบเหล่ียมใหญ่ 4-6 ผล/กก. กก. 35 - 250 8,750      -

77 สายบัว (ลอกเปลือกแล้ว) กก. 35 - 100 3,500      -

78 ดอกแค กก. 50 - 60 3,000      -

79 มันเทศหัวโต 3-5 หัว/กก. กก. 35 - 200 7,000      -

80 มันสําปะหลังดิบ หัวละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 45 - 100 4,500      -

81 ยอดมะพร้าวอ่อน ไม่แช่สารเคมี กก. 55 - 80 4,400      -

82 มันฝร่ังหัวโตเนื้อแน่นไม่ตํ่ากว่า 250 กรัม กก. 48 - 60 2,880      -

83 ถั่วหวาน กก. 100 - 70 7,000      -

84 มะระหวาน(ชนิดผล)ผลละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม กก. 45 - 60 2,700      -

85 เผือกดิบหัวโตน้ําหนักไม่ตํ่ากว่า500 กรัม กก. 40 - 150 6,000      -

86 มะม่วงดิบ (พันธุแ์รด หรือ แก้ว) 3-5 ผล/กก. กก. 30 - 40 1,200      -

87 มะพร้าวขาวขูดแล้ว กก. 75 - 120 9,000      -

รวม 133,480   -

ยอดยกไป 482,880   -

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 482,880 -

88 สับปะรดชนิดแกง ขนาดผลละ

ไม่ตํ่ากว่า 2 กก. ตัดจุก ตัดก้าน กก. 25 - 150 3,750      -

89 แห้วสดปลอกเปลือก บรรจุถุงละ 1 กก. กก. 70 - 40 2,800      -

90 ข้าวโพดอ่อนชนิดปลอกเปลือก กก. 55 - 80 4,400      -

91 ข้าวโพดดิบชนิดปลอกเปลือก 3-5 ฝัก/กก. กก. 35 - 120 4,200      -

92 ใบเตยหอม กก. 30 - 60 1,800      -

93 กระทงใบตองขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง2.5 " สูง 1.5 " (สีเขียวสด) ใบ 2 - 680 1,360      -

94 ผักโขม กก. 40 - 150 6,000      -

95 มะพร้าวอ่อน/มะพร้าวอ่อนเผา ผล 25 - 100 2,500      -

96 ผักคะน้าฮ่องกงต้นโตและอ่อน กก. 85 - 100 8,500      -

97 เรดโอ๊ค (ผักสลัด) กก. 95 - 12 1,140      -

98 กรีนโอ๊ค(ผักสลัด) กก. 95 - 12 1,140      -

99 ผักป๊วยเล้ง กก. 80 - 100 8,000      -

100 เห็ดเข็มทอง กก. 95 - 80 7,600      -

101 ขมิ้นเหลืองสด กก. 60 - 6 360         -

102 ขมิ้นขาว กก. 80 - 30 2,400      -

103 ยอดมะระแม้วยอดอ่อน กก. 55 - 140 7,700      -

104 ผักชีลาว กก. 80 - 12 960         -

105 ใบขี้เหล็กต้มสุกอ่อน กก. 55 - 60 3,300      -

106 ผักกวางตุ้งดอก กก. 40 - 30 1,200      -

107 บีทรูท ผลละไม่ตํ่ากว่า 150 กรัม กก. 60 - 20 1,200      -

108 ดอกอัญชัญ กก. 50 - 20 1,000      -

109 ดอกกระเจี๊ยบแดงสด กก. 40 - 20 800         -

110 ดอกขจร กก. 90 - 20 1,800      -

111 ชะอม กก. 80 - 20 1,600      -

112 รากบัว กก. 80 - 30 2,400      -

113 ใบบัวบก กก. 60 - 20 1,200      -

รวม 79,110     -

ยอดยกไป 561,990   -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 561,990 -

114 เห็ดออรินจิ กก. 80 - 80 6,400      -

115 เห็ดหอมสด กก. 130 - 80 10,400     -

116 กระเจี๊ยบเขียวอ่อน กก. 35 - 20 700         -

117 กะหลํ่าปลีสีม่วง กก. 65 - 10 650         -

118 ใบยอ กก. 35 - 10 350         -

119 ต้นทานตะวันอ่อน กก. 125 - 40 5,000      -

120 รากบัวสไลซ์ บรรจุถุงละ 1000 กรัม แช่แข็ง กก. 90 - 50 4,500      -

121 ผักรวมแช่เยือกแข็ง บรรจุถุงละ 1000 กรัม กก. 110 - 20 2,200      -

รวม 30,200     -

ยอดยกไป 592,190   -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 592,190 -

ผลไม้

ผลไม้ทุกชนิดจะต้องสด ไม่งอม

หรือแก่จัด ไม่ช้ํา มีลักษณะถูก

ต้องตามทีต้่องการจะใช้ ผล

งามไม่มีแมลงหรือหนอน ไม่ฟ่าม

1 สับปะรดหวาน ขนาดผลละไม่

ตํ่ากว่า 2 กก. ตัดจุกและก้าน กก. 32 - 60 1,920      -

2 กล้วยน้ําว้าสุกผลโต หวีละ 8-12 ผล กก. 28 - 250 7,000      -

3 กล้วยหอมสุกผลโตขนาด 6 ผล/กก. กก. 65 - 150 9,750      -

4 กล้วยไข่สุก(สุกหรือสีกระดังงา)หวลีะไม่ตํ่ากวา่ 500 กรัม กก. 60 - 300 18,000     -

5 เงาะโรงเรียน 20-24 ผล/กก. กก. 60 - 320 19,200     -

6 พุทราผลกลมลูกโต 10-12 ลูก/กก. กก. 70 - 60 4,200      -

7 ชมพูท่ับทิม หรือชมพูเ่ขียว ขนาด  8-10 ผล/กก. กก. 60 - 180 10,800     -

8 แก้วมังกร ขนาดผลละไม่ตํ่ากว่า 0.5 กก กก. 55 - 320 17,600     -

9 ชมพูเ่พชร 8-10 ผล/กก. กก. 70 - 30 2,100      -

10 มังคุด 10-12 ผล/กก. กก. 45 - 250 11,250     -

11 ลองกอง 15-20 ผล/กก. กก. 55 - 250 13,750     -

12 แตงโมสีเขียว(เนื้อในสีเหลือง)แน่นผลละไม่ตํ่ากวา่1.5 กก. กก. 40 - 250 10,000     -

13 ส้มสายน้ําผ้ึง ขนาด 8-10 ผล/กก. กก. 80 - 100 8,000      -

14 ส้มเขียวหวาน ขนาด 8-10 ผล/กก. กก. 80 - 300 24,000     -

15 ส้มเช้ง ไม่ฟ่าม (6-8 ผล/กก.) กก. 80 - 50 4,000      -

16 มะม่วงสุกอกร่องหรือน้ําดอกไม้ 3-4 ผล/กก. กก. 70 - 100 7,000      -

17 ล้ินจี่พันธุฮ์งฮวยหรือจักรพรรด์ิ กก. 60 - 120 7,200      -

18 ลําใยพันธุสี์ชมพูห่รือกระโหลก กก. 50 - 60 3,000      -

19 แตงโมสีเขียว เนื้อในสีแดงแน่นไม่แตก รสหวาน

ผลละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 35 - 400 14,000     -

20 ส้มโชกุน กก. 90 - 100 9,000      -

21 สละหวานชนิดแกะเปลือกแล้ว กก. 80 - 30 2,400      -

22 ลูกตาลสด กก. 60 - 50 3,000      -

รวม 207,170   -

ยอดยกไป 799,360   -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 799,360 -

23 แตงโมพันธุจ์ินตหราเนื้อในสีแดงแน่นไม่แตก

รสหวาน ผลละไม่ตํ่ากว่า 1.5 กก. กก. 35 - 150 5,250 -

24 องุ่นแดงหวาน เป็นช่อ ผลกลมใหญ่ 

 ของต่างประเทศ กก. 100 - 150 15,000 -

25 องุ่นเขียวหวานผลยาวเป็นช่อ กก. 90 - 120 10,800 -

26 ขนุนสุกแกะเม็ด (ขนุนหนัง)ไม่งอม กก. 100 - 60 6,000 -

27 แตงไทยสุก ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 35 - 45 1,575 -

28 ฝร่ังเวียตนาม พันธุส์าล่ี 2-3 ผล/กก. กก. 40 - 150 6,000 -

29 แคนตาลูป ขนาดผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก.

 (สุกมีกล่ินหอม) กก. 50 - 260 13,000 -

30 แอ๊ปเปิล้สีแดงผลเล็กขนาด(พันธุก์าล่า) -

6 - 7 ผลต่อกก. กก. 80 - 200 16,000 -

31 แอ๊ปเปิล้ชนิดสีแดงเขียวผลใหญ่

ขนาด  4  ผล/กก. กก. 90 - 60 5,400 -

32 สาล่ีสดหวานกรอบ (น้ําผ้ึง) 4-6 ผล/กก. กก. 60 - 120 7,200 -

33 มะละกอสุกแขกดํา ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 40 - 60 2,400 -

34 มะม่วงดิบ  (เขียวเสวย) 3-4 ผล/กก. กก. 65 - 120 7,800 -

35 มะละกอสุกพันธ์ฮอลแลด์ ผลละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 45 - 600 27,000 -

36 สตอเบอร่ีผลโต ไม่ตํ่ากว่า 30 ผล/กก. กก. 200 - 25 5,000 -

37 ละมุดสุกหวาน 10-12 ผล/กก. กก. 40 - 20 800 -

38 ส้มจีนหวาน ขนาด 30-35 ผล/กก. กก. 50 - 120 6,000 -

39 ส้มโอพันธุท์องดี พร้อมแกะเปลือก กก. 80 - 120 9,600 -

รวม 144,825 -

รวมสุทธิ 944,185 -

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด จ. ขนม

1 ข้าวต้มน้ําวุน้ขนาดตัว 1.5 " กก. 80 - 60 4,800 -

2 เฉาก๊วย กก. 38 - 150 5,700 -

3 ถั่วเขียวนึ่งสุก กก. 60 - 60 3,600 -

4 แป้งทําขนมบัวลอยปัน้เสร็จไม่เปร้ียว

ไม่ผสมแป้งอื่น(เผือก ใบเตย ฟักทอง) กก. 50 - 60 3,000 -

5 แป้งครองแครงสุก ปัน้เสร็จ กก. 50 - 60 3,000 -

6 เม็ดทับทิมลวกแล้วสีขาว(ไม่มีน้ําปน) กก. 45 - 60 2,700 -

7 สาคูเม็ดใหญ่ลวกแล้ว ไม่มีน้ําปน กก. 50 - 80 4,000 -

8 สล่ิมสีขาว และสีเขียวจากใบเตย กก. 60 - 30 1,800 -

9 ลอดช่องไทยสีขาวและสีเขียว

ใบเตย ไม่มีน้ําปน กก. 35 - 90 3,150 -

10 ลอดช่องสิงคโปร์ ไม่มีน้ําปน สีขาว สีเขียวใบเตย กก. 35 - 90 3,150

11 เม็ดบัวต้มสุกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 200 - 25 5,000 -

12 ลูกเดือยต้มสุกแล้วไม่มีน้ําปน กก. 60 - 30 1,800 -

13 ลูกชิด กก. 60 - 60 3,600 -

14 เผือกนึ่งสุกแล้ว ผลละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 65 - 60 3,900 -

15 พุทราจีนเชื่อมอบแห้ง กก. 100 - 18 1,800 -

16 ฟักเชื่อมแห้ง กก. 90 - 6 540 -

17 ถั่วดําต้มสุกแล้ว กก. 60 - 60 3,600 -

18 วุน้หวานสีต่าง ๆ ขนาดถว้ย ขนาดเส้นผ่านศูนยก์ลาง             

1.5"/ถว้ย ตะไลเล็กหรือพมิพรู์ปหัวใจ ตัวละ 3 - 400 1,200 -

19 วุน้กะทิใบเตย พิมพ์รูปกระต่ายตัวเล็ก

ขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า  2.5 " ตัวละ 5 - 300 1,500 -

20 วุน้มะพร้าวอ่อนพิมพ์รูปตัวเป็ด

ขนาดตัวไม่ตํ่ากว่า  2.5 " ตัวละ 5 - 1,800 9,000 -

21 ขนมตาล ชนิดถ้วยตะไลเล็ก

ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง  1" ชิ้น 3 - 1,200 3,600 -

22 ทับทิมกรอบใส้แห้ว (ไม่มีสารปนเปือ้น) กก. 60 - 30 1,800 -

23 ขนมทองเอกเส้นผ่านศูนย์กลาง 1" ชิ้น 5 - 120 600 -

รวม 72,840 -

ยอดยกไป 72,840 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 72,840 -

24. ขนมใส่ไส้ชนิดห่อใบตองทรงสูง

ขนาด กวา้ง x ยาว  3 X 4 ซม. ห่อ 6 - 1,200 7,200 -

25 ข้าวเหนียวมูล กก. 110 - 20 2,200 -

26 ขนมกล้วยหรือฟักทองหรือเผือกหรือ

ข้าวโพดขนาดกว้างxยาว3ซม.สูง 1.5 ซม.

กระทงใบตอง หรือถ้วยตะไล กระทง 5 - 900 4,500 -

27 ขนมถั่วกวนเผือกกวน ขนาดชิ้นส่ีเหล่ียม

ขนาดกว้าง 2 " ยาว 3" หนา 0.5 ชิ้น 10 - 600 6,000 -

28 ซาลาเปาไส้เค็มและหวาน ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 3 "หนา 1.5 " อัน 10 - 1,000 10,000 -

29 ขนมกุ๋ยช่ายไส้ต่าง ๆ ขนาด

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 " ชิ้น 8 - 900 7,200 -

30 ขนมชั้นใบเตยพิมพ์รูปกระต่าย

ตัวเล็กขนาดตัวยาวไม่ตํ่ากว่า 2.5" ตวัละ 6 - 300 1,800 -

31 ขนมชั้นใบเตยขนาด 2"X2"

หนาไม่ตํ่ากว่า 1" (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 300 - 30 9,000 -

32 ขนมหม้อแกงไข่ หรือถั่ว 2"x2"

หนาไม่ตํ่ากว่า 1" (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 300 - 30 9,000 -

33 ขนมข้าวเกรียบปากหม้อไส้ต่างๆ ชิ้น 4 - 2,200 8,800 -

34 ขนมมันสัมปะหลังถ้วยตะไลเล็กขนาด 1.5" ชิ้น 3 - 2,000 6,000 -

35 ตะโก้ใส้ต่าง ๆ ขนาดกวา้ง x ยาว

5 ซม.สูง 3 ซม. กระทงใบตอง กระทง 8 - 1,200 9,600 -

36 ขนมจีบขนาด 1"x1"พร้อมน้ําจิ้ม ชิ้น 5 - 600 3,000 -

37 ขนมเปียกปูน (ตัดถาดละ 30 ชิ้น) ถาด 300 - 30 9,000 -

38 กระหร่ีปับ๊ไส้ไก่ขนาดตัวยาว2.5" อัน 10 - 300 3,000 -

39 ข้าวโพดต้มสุกแกะเป็นเม็ดแล้ว กก. 80 - 30 2,400 -

รวม 98,700 -

ยอดยกไป 171,540 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 171,540 -

40 ขนมปังไส้ไก่หรือหมูแดง,ไส้กรอก

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2.5" ชิ้น 12 - 450 5,400 -

41 ขนมปังไส้ครีมหรือสังขยา อัน 12 - 450 5,400 -

42 ขนมปังปอนด์ทําแซนวิช แถวละ

18 แผ่น ไม่นับหัวท้ายใหม่สด แถว 38 - 30 1,140 -

43 ขนมจีบใส้กุ้งหรือปูแช่แข็งบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 70 ชิ้น ถุง 300 - 60 18,000 -

44 ขนมเค้กผลไม้ บรรจุกระทงกระดาษขนาดกว้าง 2"

 สูง 1" หรือถุงพลาสติกกว้าง 3" หนา 0.5" กระทง 15 - 450 6,750 -

45 ขนมเค้กหน้าต่างๆ ขนาด2 "x 2 " อัน 12 - 1,200 14,400 -

46 ขนมแยมโรลเคลือบนม/ช็อกโกแลต/ใบเตย

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 " อัน 12 - 240 2,880 -

47 ขนมแยมโรลหน้าบลูเบอร์ร่ี หรือเชอร์ร่ี

เส้นผ่าศูนย์กลางขนาด 2 " กระทง 15 - 300 4,500 -

48 ขนมพายแอ๊ปเปิล้ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง

ไม่ตํ่ากว่า 2" ชิ้น 12 - 450 5,400 -

49 ขนมพายบลูเบอร์ร่ี(ชนิดส่ีเหล่ียม)

ขนาด 2"X3" ชิ้น 12 - 450 5,400 -

50 ขนมพายไก่ แฮม ข้าวโพด ลูกตาล ตับบด

ทูน่า สัปปะรด ขนาดชิ้นละไม่ตํ่ากว่า 2"ละ ชิ้น 12 - 300 3,600 -

51 ขนมแซนวิชไส้ไก่มายองเนส แฮม ปลาทูน่า

ชนิดห่อสามเหล่ียม(แซนวิชสดใหม่ใส่ 2 ชั้น) ห่อ 15 - 450 6,750 -

52 ขนมถั่วแปป ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2" ชิ้น 5 - 1,800 9,000 -

53 ขนมลืมกล่ืน กระทงละไม่ตํ่ากว่า 1" กระทง 5 - 2,000 10,000 -

54 วุน้น้ํามะพร้าวในน้ําเชื่อมหัน่เต๋าหรือเป็นเส้น กก. 70 - 20 1,400 -

รวม 100,020 -

ยอดยกไป 271,560 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 271,560 -

51 ขนมแซนวิชเค็กชนิดห่อเหล่ียม ขนาด 2"x3" ห่อ 12 - 300 3600 -

52 ขนมแฮมเบอเกอร์ไส้หมูบดหรือไส้แฮมชนิด

ห่อใหญ่ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 3" ห่อ 15 - 300 4,500 -

53 ขนมแดนนิสไส้ครีม เชอร่ี

บลูเบอร่ี ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5" ชิ้น 12 - 300 3,600 -

54 เค๊กกล้วยหอมบรรจุกระทงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2" กระทง 10 - 400 4,000 -

55 บราวนี่ ขนาด 2"x1"x2" ชิ้น 12 - 300 3,600 -

57 เต้าฮวยสําเร็จใหม่ ไม่เหม็นเปร้ียว กก. 60 - 60 3,600 -

59 ขนมน้ําดอกไม้ถ้วยตะไลเล็กไม่ตํ่ากว่า 1" ชิ้น 1 - 1,200 1,200 -

60 ขนมปังฮอทดอกไส้กรอกหรือ

ไส้แฮม ชนิดห่อเล็ก ยาว 4" ห่อ 15 - 200 3,000 -

61 สาคูไส้หมู ไส้ไก่ ขนาดลูกละ 1" ชิ้น 4 - 300 1,200 -

62 ขนมขี้หนูพร้อมมะพร้าวขาวขูดเป็นเส้น กก. 80 - 30 2,400 -

63 ขนมเรไรพร้อมมะพร้าวขูดและน้ําตาล

โรยงาขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1" ชิ้น 4 - 120 480 -

64 ขนมข้าวเหนียวหน้าต่างๆกระทงใบตอง

เส้นผ่าศูนย์กลาง 2 " กระทง 8 - 1,200 9,600 -

65 จาวตาลเชื่อม/สาเกเชื่อม กก. 90 - 10 900 -

66 แป๊ะก๊วยต้มสุกแกะเมล็ดใส้ขมออกแล้ว กก. 150 - 20 3,000 -

67 สลัดปูอัดไข่ กุ้ง แซนวิช(ชนิดห่อสามเหล่ียม

ใส้ 2 ชั้น สดใหม่ ห่อ 15 - 150 2,250 -

68 ขนมจีบไส้หมูไม่ตํ่ากว่า  70 ชิ้น/ถุง ถุง 300 - 60 18,000 -

69 ขนมถ้วยตะไลขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 2.5" ถ้วย 5 - 1,200 6,000 -

70 ข้าวต้มมัดไส้ต่างๆ ขนาด 2"x3" กลีบ 8 - 1,000 8,000 -

71 ฝอยทองชนิดเป็นผง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 2" แพ 10 - 600 6,000 -

รวม 84,930 -

รวมสุทธิ 356,490 -

หมายเหตุ

ผ่านการรับรองคุณภาพอาหารปลอดภัย จากกระทรวงสาธารณสุข หรือ HACCP,GMP หรือมเีครื่องหมายฮาลาล

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ฉ. อาหารแห้ง ของเค็ม

และเครื่องกระป๋อง

1 กะทิกล่อง(หัวกะทิชนิดธรรมดา,อบควันเทียน

บรรจุกล่องละ 1000 ซีซี กล่อง 68 - 160 10,880 -

2 กะทิธัญพืชบรรจุกล่อง UHT ขนาด 1000 ซีซี กล่อง 73 - 300 21,900 -

3 กะปิอย่างดีไม่เจือปนอย่างอื่น

 ชนิดกระปุกขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กระปกุ 55 - 36 1,980 -

4 กระเจี๊ยบแห้ง กก. 185 - 5 925 -

5 กระเทียมแห้งอย่างดีหัวโตแห้งสนิทตัดจุก กก. 95 - 100 9,500 -

6 กระเพาะปลาแห้งชนิดแผ่นอย่างดี

ไม่เหม็นหืน ไม่อมน้ํามัน กก. 500 - 24 12,000 -

7 เกี้ยมอี๋ กก. 30 - 15 450 -

8 ก๋วยเต๋ียวเส้นเล็ก กก. 30 - 150 4,500 -

9 ก๋วยเต๋ียวเส้นใหญ่ กก. 30 - 160 4,800 -

10 กุ้งแห้งเนื้อ อย่างดี ตัวใหญ่

จืด ไม่ใส่สี และไม่มีเปลือก กก. 650 - 12 7,800 -

11 เก็กฮวยสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 95 - 36 3,420 -

12 ก๋วยเต๋ียวเซ่ียงไฮ้สด กก. 60 - 25 1,500 -

13 ก๋วยจั๊บสด กก. 30 - 80 2,400 -

14 ไก่หยองอย่างดี กรอบ ใหม่ไม่ป่น

ไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 450 - 20 9,000 -

15 เกลือปรุงรสผสม ไอโอดีน ขนาด

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. ถุง 13 - 30 390 -

16 เกลือป่นบรรจุซองขนาดไม่ตํ่ากว่า 1.5 กรัม

บรรจุ 100 ซอง/ถุง พิมพ์ซองเกลือป่น ถุง 110 - 6 660 -

17 เกลือไทยชนิดป่น กก. 12 - 60 720 -

18 ขนมปังป่น ชนิดขาวเป็นเกร็ด กก. 80 - 6 480 -

19 ข้าวค่ัวป่นอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 40 - 12 480 -

20 ข้าวโอ๊ต (Quaker) ปรุงสําเร็จ

 ขนาดไม่ตํ่ากว่า  800  กรัม กระป๋อง 80 - 1 80 -

รวม 93,865     -

ยอดยกไป 93,865 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.
ยอดยกมา 93,865 -

21 ขิงผงสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 95 - 36 3,420 -
22 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลต มอลต์ ชนิงผง

ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 750 กรัม ถุง 115 - 40 4,600 -
23 เคร่ืองด่ืมธัญญาหาร(สูตรน้ําตาลน้อย)

ขนาดบรรจุ ซองละไม่ตํ่ากว่า 26 กรัม
 บรรจุไม่ตํ่ากว่า 14 ซอง/ถุง ถุง 100 - 100 10,000     -

24 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตร Activ - B
ขนาดบรรจุซองละไม่ตํ่ากว่า 35 กรัม 
บรรจุ 15 ซอง/ถุงบรรจุซอง อลูมิเนียม ถุง 105 - 200 21,000 -

25 เคร่ืองด่ืมรสช็อกโกแลตมอลต์ สูตรวิตามินรวม
แร่ธาตุ 15 ชนิด ขนาดบรรจุซองละ 35 กรัม 
บรรจุไม่ตํ่ากว่า 20 ซอง/ถุง ซองอลูมิเนียม ถุง 115 - 300 34,500 -

26 งาขาวไม่มีทรายปน บรรจุถุงๆละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม กก. 60 - 12 720 -
27 ช้อนพลาสติก (ข้าวห่อ) อัน 1 - 1,800 1,800 -
28 ซอสถั่วเหลืองชนิดโปรตีนไม่ตํ่ากว่า 16%

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซีซี ขวดใหญ่ ขวด 32 - 240 7,680 -
29 ซอสถั่วเหลืองปรุงรสบรรจุซอง

หนักไม่ตํ่ากว่า 5 กรัม บรรจุถุงละ100 ซอง ถุง 120 - 12 1,440 -
30 ซอสเทอริยากิ บรรจุขวด ขนาด 1000 ซีซี ขวด 100 - 6 600 -
31 ซอสพริก ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 570 ซม3

ขวด 40 - 40 1,600 -
32 ซอสมะเขือเทศ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 กรัม ขวด 36 - 240 8,640 -
33 ซอสมะเขือเทศชนิดซอง บรรจุ

ซองละ 11 กรัม ขนาดถุงละ 100 ถุง 120 - 12 1,440 -
34 ซอสหอยนางรม ขนาดไม่ตํ่ากว่า 600 กรัม ขวด 40 - 200 8,000 -
35 ซีอิ้วขาวสูตร 1 (ซอสถั่วเหลือง)

ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซม3
ขวด 39 - 360 14,040 -

36 ซีอิ้วดําสูตร 5 ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 940 ซม3
ขวด 30 - 60 1,800 -

37 ดอกเก๊กฮวยแห้ง กก. 400 - 3 1,200 -
38 ดอกคําฝอย กก. 300 2 600 -
39 ดอกไม้จีน กก. 220 - 6 1,320 -

รวม 124,400 -
ยอดยกไป 218,265 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 218,265 -

40 เต้าเจี้ยวขาว กก. 40 - 28 1,120 -

41 เต้าเจี้ยวสูตร 1 ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 ซม3
ขวด 38 - 72 2,736 -

42 เต้าหูย้ี้แดงบรรจุโหลแก้วหรือโหล

พลาสติกขนาดไม่ตํ่ากว่า 2.8 กิโลกรัม ขวดโหล 180 - 3 540 -

43 เต้าหูสี้ขาว แข็งขนาด 3.5 "

หนา 1" สดใหม่ไม่มีกล่ินเหม็นเปร้ียว กก. 80 - 200 16,000 -

44 เต้าหูห้ลอดขาว หลอด 10 - 180 1,800 -

45 เต้าหูห้ลอดไข่ (ไข่ไก)่ หลอด 10 - 350 3,500 -

46 ถั่วเขียวดิบไม่มีกรวดทรายปน กก. 60 - 40 2,400 -

47 ถั่วแดงหลวงไม่มีกรวดทรายปน กก. 65 - 40 2,600 -

48 วัตถุให้ความหวานแทนน้ําตาล(ซูคาโรส)

ขนาดบรรจุกล่อง ละ 100 ซอง กล่อง 180 - 5 900 -

49 ถ้วยพลาสติกใสชนิดบาง(มีผาปิด)

ขนาดบรรจุ 180 - 200 ซีซี ถ้วย 3 - 600 1,800 -

50 นมข้าวโพดบรรจุกล่อง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 180 มล.

บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่าง ๆ

 เช่น สูตรผสมงาดํา สูตรไฟว์นิวเทวียน กล่อง 10 - 600 6,000      -

51 นมข้าวกล้องงอกยาคูลย์ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 180 มล.

บรรจุหีบละ  36  กล่อง สูตรต่าง ๆ กล่อง 12 - 600 7,200      -

52 นมข้นดัดแปลงไขมันไม่หวานบรรจุลังละ 4 โหล กระปอ๋ง 22 - 300 6,600      -

53 นมข้นหวานบรรจุลังๆละ 4โหล กระปอ๋ง 22 - 300 6,600      -

54 นมธัญพืชหรือนมธัญพืชอื่นๆทีม่ีคุณสมบัติใกล้เคียง 

เช่น ฟอร์แคร์ บาลานซ์รสชาติต่างๆ 180 ซีซีบรรจุกล่อง กล่อง 12 - 600 7,200      -

55 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่อง UHTไม่ตํ่ากว่า 230 ซีซี

สูตรถั่วเหลืองผสมงาดํา กล่อง 10 - 1,200 12,000     -

56 นมถั่วเหลืองบรรจุกล่องUHT ไม่ตํ่ากว่า

250 ซีซี สูตรถั่วเหลือง 100 % สูตรเจ กล่อง 10 - 1,200 12,000     -

57 นมถั่วเหลือง ขนาดบรรจซุองละไม่ตํ่ากว่า 35 กรัม 

บรรจ ุ15 ซอง/ถงุ น้ําหนักสุทธิไม่ตํ่ากว่า 525 กรัม ถุง 100 - 300 30,000     -

รวม 120,996 -

ยอดยกไป 339,261 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 339,261 -

58 นมสดบรรจุกล่องยูเอชทีชนิดพร่องมันเนย

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 225 ซีซี บรรจุลังละ 3 โหล กล่อง 11 - 1,200 13,200     -

59 นมสดบรรจุกล่องยูเอชที -         

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 250 ซีซี(บรรจุลังละ 4 โหล) กล่อง 12 - 900 10,800     -

60 นมสดบรรจุกล่องยูเอชที รสชอคโกแลตมอลต์

บรรจุไม่ตํ่ากว่า 180 ซีซี(สูตรน้ําตาลน้อย) กล่อง 11 - 900 9,900      -

61 นมสดบรรจุกล่อง ยูเอชที ขนาดบรรจุ -         

ไม่ตํ่ากว่า 250 ซีซี รสจืด(บรรจุกล่องหิว้กล่องละ 1 โหล กล่อง 12 - 720 8,640      -

62 เนยสดขนาดไม่ตํ่ากว่า 227กรัม ชนิดจืด ก้อน 92 - 6 552 -

63 น้ําจิ้มไก่ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ขวด 58 - 28 1,624 -

64 น้ําจิ้มไก่ ชนิดบรรจุซอง ถุงละ 100 ซอง ถุง 120 - 12 1,440 -

65 น้ําจิ้มบ๊วยเจี่ย ขนาดไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ขวด 50 - 18 900 -

66 น้ําตาลทรายขาวบริสุทธิบ์รรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1 กก. กก. 25 - 1,400 35,000 -

67 น้ําตาลทรายแดงบรรจุถุง ๆละไม่ตํ่ากว่า  1 กก. ถุง 35 - 60 2,100 -

68 น้ําตาลมะพร้าวชนิดแท้ชนิดก้อนน้ําหนัก 1 กก./ก้อน กก. 45 - 300 13,500 -

69 น้ําตาลฟรุคโตส บรรจุถุง ไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 130 - 60 7,800 -

70 น้ําปลาแท้ ขนาดไม่ตํ่ากว่า 700 ซีซี (ไม่คืนขวด) ขวด 28 - 450 12,600 -

71 น้ําปลาแท้ ขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 750 ซีซี(ไม่คืนขวด) ขวด 28 - 120 3,360 -

72 น้ําผลไม้กระป๋องขนาด ไม่ตํ่ากว่า 240 ซม3

รสต่างๆเช่น ส้ม องุ่น แอ๊ปเปิล้

สัปปะรด ฝร่ัง บรรจุลังละ 30 กระป๋อง กระป๋อง 13 - 900 11,700 -

73 น้ําผักผลไม้ไม่ตํ่ากว่า 40%บรรจุกล่องขนาด

ไม่ตํ่ากว่า 200 มล.บรรจุหีบละ 36 กล่อง

รสต่าง ๆ เช่น น้ําส้มผสมแครอท ผสมน้ําแอปเปิล้ กล่อง 10 - 1,200 12,000 -

รวม 145,116 -

ยอดยกไป 484,377 -

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 484,377 -

74 น้ําผักผลไม้รวมบรรจุกล่อง 100%ไม่มี

น้ําตาลเจือปน ขนาดไม่ตํ่ากว่า 200 มล.

 สูตรต่าง  เช่น  เรดบีทสีแดง กีวีสีเขียว

แครอทสีส้มแครอทม่วง กล่อง 16 - 400 6,400 -

75 น้ําผลไม้100%รสต่างๆไม่มีน้ําตาลเจือปน

ขนาดไม่ตํ่ากว่า1000 มล. เช่น รสส้ม ทับทิม ฯลฯ กล่อง 65 - 210 13,650 -

76 น้ําผลไม้บรรจุกล่อง100%ไม่มีน้ําตาลเจือปนขนาด

ไม่ตํ่ากว่า 200 มล.รสต่างๆเช่น องุ่นเขียว องุ่นแดง

ส้ม แอ๊ปเปิล้ สัปปะรด ฝร่ัง กล่อง 16 - 600 9,600 -

77 น้ําพริกแกงชนิดต่างๆอย่างดี กก. 90 - 60 5,400 -

78 น้ําพริกเผาอย่างดีบรรจุกระกล่องละไม่ตํ่ากว่า 900 กรัม กป. 110 - 6 660 -

79 น้ํามันข้าวโพด ขนาดบรรจุขวดละไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร ขวด 135 - 18 2,430 -

80 น้ํามันงา ขนาดไม่ตํ่ากว่า  630 ซีซี ขวด 160 - 12 1,920 -

81 น้ํามันพืชถั่วเหลืองบรรจุขวดขนาดไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร

มีโอเมก้า 3 ขวด 52 - 480 24,960 -

82 น้ํามันพืชรําข้าว บรรจุขวด ขนาดไม่ตํ่ากว่า 1 ลิตร ขวด 65 - 400 26,000 -

83 น้ํามันพืช MCTไม่ตํ่ากว่า  (450 ซีซี) ขวด 400 10 4,000 -

84 น้ํามันเมล็ดชา บรรจุขวดละไม่ตํ่ากว่า  500 มล. ขวด 200 - 3 600 -

85 น้ํามันสลัดชนิดข้นตรา เบสฟูดส์หรือคิวพี กก. 135 - 15 2,025 -

86 น้ําส้มสายชูกล่ันไม่ตํ่ากว่า  5% ขวดเหล่ียม

ขนาด ไม่ตํ่ากว่า ขวดละไม่ตํ่ากว่า 700 มิลลิลิตร ขวด 21 - 100 2,100 -

87 น้ําหวานสีต่างๆ กล่ินกรีมโซดา กล่ินสละ

กล่ินมะลิ บรรจุขวดไม่ตํ่ากว่า 710 ซีซี ขวด 42 - 300 12,600 -

88 บุกชนิดบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 200 กรัม ถุง 35 - 10 350 -

รวม 112,695 -

ยอดยกไป 597,072 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 597,072 -

89 แป้งเกี้ยว กก. 55 - 40 2,200 -

90 แป้งข้าวจ้าวบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1,000 กรัม กก. 50 - 6 300 -

91 แป้งข้าวโพด บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 700 กรัม ถุง 55 - 60 3,300 -

92 แป้งถั่วเหลือง 100 % ชนิดบรรจุถุงละ 20 กก. กก. 42 - 20 840 -

93 แปง้ทอดกรอบชนิดถุงบรรจุซองขนามไม่ตํ่ากวา่ 500 กรัม ซอง 50 - 60 3,000 -

94 แป้งปอเปีย๊ะสดใหม่ กก. 110 - 20 2,200 -

95 แป้งมันบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 980 กรัม ถุง 48 - 60 2,880 -

96 แป้งสาลี ขนาดไม่ตํ่ากว่า  1,000 กรัมบรรจุถุง ถุง 50 - 3 150 -

97 โป๊ยกั๊ก กก. 300 - 3 900 -

98 โปรตีนเกษตร ชนิดชิ้น กก. 160 - 50 8,000 -

99 โปรตีนเกษตรชนิดชิ้นเล็กละเอียด กก. 160 - 50 8,000 -

100 โปรตีนสําเร็จรูปชนิดสด รูปต่างๆ กก. 100 - 28 2,800 -

101 โปรตีนปรุงรสพิเศษ ผลิตจากถั่วเหลือง

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 1000 กรัม ถุง 140 - 10 1,400 -

103 ผงขมิ้นบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ถุง 35 3 105 -

104 ผงซุปไก่ บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 800 กรัม ถุง 100 - 60 6,000 -

105 ผงกระหร่ีบรรจุขวดขนาดไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ขวด 80 - 6 480 -

106 ผงปรุงครบรสหอมหัวใหญ่ชนิดซองขนาดไม่ตํ่ากว่า60กรัม ซอง 85 - 60 5,100 -

107 ผงพะโล้ชนิดซอง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 450  กรัม กล่อง 70 - 6 420 -

108 ผงหมักหมูแดง บรรจุซองละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ซอง 30 - 24 720 -

109 พริกขี้หนูแห้งเม็ดเล็ก กก. 120 - 2 240 -

110 พริกป่นอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 80 - 6 480 -

111 พริกไทยป่นบรรจุถุงอย่างดี กก. 280 - 12 3,360 -

112 พริกไทยเม็ดขาวอย่างดี กก. 600 - 2 1,200 -

113 พริกแห้งอย่างดีสีเข้มเม็ดใหญ่บางช้าง กก. 110 2 220 -

รวม 54,295 -

ยอดยกไป 651,367 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 651,367 -

114 พลาสติกฟิลม์ ถนอมอาหาร 

ขนาดกวา้ง 18 " X ยาวไม่ตํ่ากวา่ 500 เมตร ม้วน 480 - 30 14,400 -

115 ฟองเต้าหูแ้ห้ง กก. 270 - 24 6,480 -

116 เยลล่ีขนาดบรรจุไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม กล่อง 30 - 60 1,800 -

117 เยื่อไผ่แห้งสีขาวใหม่ จากประเทศจีน

บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม ถุง 90 - 60 5,400 -

118 มะขามเปียกชนิดแกะเม็ดใหม่

สีน้ําตาลอ่อนไม่มีกล่ินสาป กก. 100 - 50 5,000 -

119 มะตูมผงสําเร็จรูป บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 95 - 24 2,280 -

120 มะตูมแห้งชนิดหัน่เป็นแผ่น กก. 180 - 3 540 -

121 มักกะโรนี ขนาดไม่ตํ่ากว่า 500 กรัม ถุง 60 - 24 1,440 -

122 ลูกเกตุชนิดบรรจุกล่อง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 250  กรัม กล่อง 120 - 3 360 -

123 ลูกชิ้นผลิตจากถั่วเหลือง (เจ) กก. 100 - 5 500 -

124 ลูกเดือยดิบไม่มีกรวดทรายปน กก. 50 - 6 300 -

125 ลูกพรุนไม่มีเม็ดบรรจุถุง น้ําหนักไม่ตํ่ากว่า 227 กรัม ถุง 130 - 18 2,340 -

126 เม็ดเก๋ากี้ กก. 420 - 5 2,100 -

127 เม็ดแมงลัก บรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า  100 กรัม ถุง 40 - 3 120 -

128 เม็ดมะม่วงหิมมะพานต์ดิบ กก. 450 - 10 4,500 -

129 ลําไยแห้ง กก. 220 - 12 2,640 -

130 วุน้ผงสําเร็จซอง ขนาดไม่ตํ่ากว่า 50 กรัม ซอง 58 - 45 2,610 -

131 วุน้เส้นบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า 0.5 กก. ถุง 72 - 100 7,200 -

132 เวย์โปรตีนไอโซเลตชนิดผงบรรจุกระปอ๋งไม่ตํ่ากวา่ 400 กรัม กป. 450 - 12 5,400 -

133 สปาเก็ตต้ี ขนาดไม่ตํ่ากว่า 400 กรัม ถุง 45 - 24 1,080 -

134 สาคูเม็ดเล็ก ขนาดบรรจุถุงละ ไม่ตํ่ากว่า 480 กรัม ถุง 30 - 60 1,800 -

135 สาหร่ายทะเล ชนิดแผ่น กก. 330 - 3 990 -

136 สารให้ความหวานแทนน้ําตาลชนิดซอง(50 ซอง/กล่อง) กล่อง 120 - 5 600 -

137 เส้นก๋วยจั๊บเวียดนาม กก. 60 - 36 2,160 -

138 เส้นบะหมี่สด ไม่เหม็นสาปไม่ขึ้นรา ไม่ใส่สี กก. 55 - 100 5,500 -

139 ไส้กรอกไก่ ผลิตจากถั่วเหลือง(เจ) กก. 100 - 5 500 -

รวม 78,040 -

ยอดยกไป 729,407 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 729,407 -

140 หมูหยองอย่างดี กรอบใหม่ 

ไม่ป่นไม่เหม็นหืน ไม่มีส่ิงเจือปน กก. 450 - 40 18,000 -

141 เห็ดหูหนูขาวแห้ง กก. 380 - 10 3,800 -

142 เห็ดหอมแห้ง ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่า 1.5 " กก. 500 - 50 25,000 -

143 หลอดชนิดงอได้สีขาวห่อพลาสติกซองละ100 หลอด

ปิดผนึกความยาวไม่ตํ่ากว่า 20 ซม. หอ่ 30 - 180 5,400 -

144 หอมแห้งหัวเล็ก แห้งสนิทไม่ลีบ ตัดจุก กก. 60 - 160 9,600 -

145 หอมใหญ่แห้งสนิทหัวโต กก. 45 - 180 8,100 -

146 อลูมิเนียมฟรอยห่ออาหาร

ขนาดกว้าง 30 ซม. X ยาว ไม่ตํ่ากว่า 7.6 เมตร กล่อง 70 - 2 140 -

147 อาหารทดแทน BD. ประกอบด้วยโปรตีนจาก

ถั่วเหลืองและมีน้ํามัน MCTใช้ได้ tube feeding

และ Supplement  บรรจุถุงละไม่ตํ่ากวา่ 2.5 kg ถุง 720 - 250 180,000 -

148 อบเชย กก. 400 - 3 1,200 -

149 เส้นหมี่อบแห้งบรรจุห่อละไม่ตํ่ากว่า 2,700 กรัม ห่อ 168 - 25 4,200 -

150 น้ํามันปาลม์ผ่านกรรมวิธีบรรจุขวดละไม่ตํ่ากว่า 1ลิตร ขวด 45 - 300 13,500 -

151 กล่องบรรจุอาหารพลาสติก 3 ช่องพร้อมฝา กล่อง 8 - 250 2,000 -

152 โอลิโกคารบ์ บรรจุถุงละ 1 กก. ถุง 130 - 120 15,600 -

153 ผงฟู หรือ เบกกกิ้งโซดา ถุง 30 - 40 1,200 -

154 ครีมซุปเพื่อสุขภาพ(ไม่มีนมววัผสม)บรรจุไม่ตํ่ากวา่ 200 มล. กล่อง 135 - 60 8,100 -

155 ผงอาหารทางการแพทย์กล่ินวนิลา สูตร Fos

บรรจุ 850 กรัม/กระป๋อง กระปอ๋ง 395 - 48 18,960 -

156 ผงอาหารทางการแพทย์กล่ินวนิลา สูตรสําหรับผู้ป่วย

เบาหวาน บรรจุถุงละ 2.5 กก./ถุง ถุง 1450 - 8 11,600 -

157 ปลาทูน่ากระป๋องสูตรในน้ํามัน/น้ําเกลือ กระปอ๋ง 40 - 120 4,800 -

158 เต้าหูท้อดชนิดเป็นพวงสดใหม่ไมเหม็นสาบเหม็นหืน กก. 100 - 20 2,000 -

159 สาหร่ายญีปุ่น่(วากาเมะ)อบแห้งบรรจุถุง ถุง 90 - 10 900 -

160 ผงปรุงรสโซเดียมตํ่า บรรจุไม่ตํ่ากว่า 100 กรัม/ถุง ถุง 300 - 30 9,000 -

รวม 343,100 -

ยอดยกไป 1,072,507 -

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

ยอดยกมา 1,072,507 -

161 นมถั่วเหลืองสูตรน้ําตาลน้อยบรรจุกล่องยูเอสทไีม่ตํ่ากวา่ 125มล. กล่อง 5 - 120 600 -

162 นมสดบรรจุกล่องยูเอสทีไม่ตํ่ากว่า 125 มล. กล่อง 5 - 120 600 -

163 แป้งแพนเค้กสําเร็จรูปกล่องเล็ก กล่อง 40 - 6 240 -

164 เจลาตินชนิดแผ่น กล่อง 100 - 20 2,000 -

รวม 3,440 -

รวมสุทธิ 1,075,947 -

ราคารวมของ

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน



จ านวนของ

ล าดบั รายการ หน่วย     ราคาเสนอ ทีใ่ชภ้ายใน

บาท สต. บาท สต.  6 เดอืน บาท สต.

หมวด ช. ขา้วสาร

1 ข้าวสารหอมมะลิ คัดดี พิเศษ 100%  ข้าวใหม่

ไม่ค้างปี มียางข้าว หุงขึ้นหม้อ ไม่มีส่ิงแปลกปลอม 

ไม่มีกรวด หินปนอยู่ เมล็ดขาว สะอาด เรียว ใส

ไม่มีข้าวชนิดอื่นผสม ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีความนุ่มนวล

บรรจุถุงๆละ 5 กก. ถุง 160 - 2,000 320,000 -

2 ปลายข้าวสารหอมมะลิ ไม่มีกรวด หินปนอยู่

ไม่มีข้าวชนิดอื่นผสม ตามมาตรฐานกระทรวงพาณิชย์

เมื่อหุงสุกมีกล่ินหอม  และมีความนุ่มนวล

บรรจุถุงๆละไม่ตํ่ากว่า 48 กก./กระสอบ/โพล่ี กระสอบ 1,150 - 2 2,300 -

3 ข้าวเหนียวขาวดิบอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า

1,000 กรัม ถุง 40 - 36 1,440 -

4 ข้าวเหนียวดําดิบอย่างดีบรรจุถุงละไม่ตํ่ากว่า

500 กรัม ถุง 42 - 30 1,260 -

5 ข้าวกล้องหอมมะลิอย่างดีบรรจุถุงละ ไม่ตํ่ากว่า

1,000 กรัม ถุง 40 - 40 1,600 -

5 ข้าวหอมมะลิมันปูอย่างดีบรรจุถุงละ ไม่ตํ่ากว่า

1,000 กรัม ถุง 40 - 24 960 -

6 ข้าวโจ๊กหอมมะลิ ชนิดสําเร็จบรรจุละ 1000กรัม/ถุง

บรรจุลังละ 10 ถุง ลัง 700 - 20 14,000 -

รวม 341,560 -

รวมสุทธิ 341,560 -

ราคากลาง ทีใ่ช ้ใน 6 เดอืน

ราคารวมของ
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