
รหสัสนิคา้ รายการสนิคา้ หนว่ย จํานวน
060200020 กระเทยีมดอง# กก.
060600216 กลว้ยตากอบนําผงึ (แบน) 300 ก. แพ็ค
060700173 กะท ิ(หวักะท)ิ กก.
060700003 กะท ิชาวเกาะ พาสเจอรไ์รซ ์1 กก./ถงุ ถงุ
060700005 กะทสิด หวั-หาง กก.
060100001 กะปิ กก.
060100005 เกยีมฉ่าย กก.
060100006 เกยีมอี กก.
060700011 เกยีวปลา 1 กก./แพ็ค กก.
060701097 เกยีวปลาสด (เยาวราช)  ตัวเล็ก กก.
060700013 ไกจ๊่อ 5 ดาว กก.
060700424 ไกย่อ เสน้ยาว เสน้
060600300 ขนมขา้วแตน๋ แพ็ค
060600112 ขนมครองแครงสกุ กก.
060500003 ขนมจนี ดอนเมอืง กก.
060500005 ขนมจนี แพ็คใสต่ะกรา้ 1 กก. แพ็ค
060500087 ขนมจนี แพ็คใสต่ะกรา้ 5 กก. แพ็ค
060500004 ขนมจนีสด กก.
060600008 ขนมชนั / ชนิ ชนิ
060600007 ขนมชนั / แพ็ค แพ็ค
060600279 ขนมตม้ คละส ี/ แพ็ค แพ็ค
060600009 ขนมตม้ สขีาว / แพ็ค แพ็ค
060600010 ขนมตะโก ้/ แพ็ค แพ็ค
060600012 ขนมตาล / ชนิ ชนิ
060600171 ขนมถัวแปบ ชนิ
060600016 ขนมทองหยอด / กก. (500 กรัม/แพ็ค) กก.
060600017 ขนมทองหยอด / แพ็ค แพ็ค
060600120 ขนมทองหยบิ / กก. (500 กรัม/แพ็ค) กก.
060600019 ขนมทองหยบิ / แพ็ค แพ็ค
060600109 ขนมทับทมิสยาม กก.
060600221 ขนมนําดอกไม ้ แพ็ค
060600023 ขนมปังฝรังเศส 200 กรัม แทง่
060600085 ขนมปังฝรังเศส แบบนมิ 220 กรัม แทง่
060600026 ขนมเปียกปนู / แพ็ค แพ็ค
060600031 ขนมฝอยทอง / กก. กก.
060600032 ขนมฝอยทอง / แพ็ค แพ็ค
060600249 ขนมฝอยทองกรอบ / แพ็ค แพ็ค
060600296 ขนมมนั / แพ็ค แพ็ค
060600034 ขนมเม็ดขนุน / กก. (500 กรัม/แพ็ค) กก.
060600035 ขนมเม็ดขนุน / แพ็ค แพ็ค
060600119 ขนมลกูชบุ / ชนิ ชนิ
060600037 ขนมลกูชบุ / แพ็ค แพ็ค
060600183 ขนมวุน้กะท ิ/ แพ็ค แพ็ค
060600118 ขนมหมอ้แกง / ชนิ ชนิ
060600186 ขนมอาลัว กก.
060600041 ขา้วตม้นําวุน้ 25 ชนิ/ชดุ ชดุ
060600042 ขา้วตม้มัด มัด
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060600327 ขา้วโพดตม้ แกะเม็ด 500 กรัม แพ็ค
060600114 ขา้วเหนยีวดําสกุ ใสข่นมหวาน กก.
060300001 ขา้วเหนยีวมนู กก.
060600141 ขา้วเหนยีวหนา้ตา่งๆ ชนิ
060300003 ขเีหล็กตม้ กก.
060300022 ไขน่กกระทาตม้ ฟอง
060300005 ไขน่กกระทาตม้ แกะเปลอืก ฟอง
060300028 ไขเ่ป็ดตม้ แกะเปลอืก ถงุละ 20 ฟอง ฟอง
060600087 ครองแครงดบิ สขีาว กก.
060600192 เคก้กลว้ยหอม ชนิ
060600046 เฉากว๊ยนมิ 1.5 กก./ถงุ ถงุ
060100048 ไชโป๊วเค็ม หวั กก.
060100204 ไชโป๊วเสน้ กก.
060100009 ไชโป๊วหวาน สบั กก.
060100011 ไชโป๊วหวาน หันฝอย กก.
060100013 ไชโป๊วหวาน หวั กก.
060700363 ซาโมซา่กลว้ย แชแ่ขง็ 34 ชนิ ตราลติเตลิเชฟ แพ็ค
060600047 ซาหรมิ กก.
060700332 เตา้หูก้ระดานแผน่ใหญ ่(16 แผน่เล็ก) แผน่
060700022 เตา้หูข้าวนมิ (แชนํ่า) แผน่
060700023 เตา้หูข้าวแผน่ แผน่
060700025 เตา้หูข้าวหลอด ตรานางพยาบาล 220 กรัม หลอด
060701115 เตา้หูไ้ขไ่ก ่ตรา CP 120 กรัม หลอด
060700295 เตา้หูไ้ขไ่ก ่ตราเกษตร หลอด
060700026 เตา้หูไ้ขไ่ก ่ตรานางพยาบาล 120 กรัม หลอด
060700194 เตา้หูค้นุิ 300 กรัม กลอ่ง
060700028 เตา้หูป้ลา 500 กรัม/แพ็ค กก.
060700413 เตา้หูป้ลา ARO 1 กก. แพ็ค
060700346 เตา้หูป้ลา PFP 1 กก. แพ็ค
060700030 เตา้หูพ้วง พวง
060700032 เตา้หูเ้หลอืงแข็ง แผน่
060700033 เตา้หูเ้หลอืงนมิ แผน่
060600124 ถัวเขยีวซกี ตม้สกุ กก.
060600050 ถัวดําตม้ กก.
060600051 ถัวแดงเชอืม กก.
060600052 ถัวแดงตม้ กก.
060700035 ถัวเน่า แผน่
060600054 ทับทมิกรอบ กก.
060600160 ทับทมิกรอบ สชีมพู กก.
060200021 นํากระเทยีมดอง# ขวด
060100017 นําไตปลา แบบขวด ขวด
060100042 นําปลารา้ตม้สกุ 500 ซซีี ขวด
060500007 บะหมไีข ่ตรานําชยั 500 กรัม/ถงุ ถงุ
060500066 บะหมหียก ตรานําชยั 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060500136 บะหมเีหลอืงเสน้แบน ตราไก ่500 กรัม ถงุ
060500064 บะหมเีหลอืงเสน้แบน ตรานําชยั 500 กรัม แพ็ค
060500011 บะหมเีหลอืงแหง้ / บะหมกีรอบ หอ่
060300024 ใบขเีหล็กตม้ กก.
060700044 ปลาดกุยา่ง ตัว
060300045 ปลาทแูกะ แพ็ค



060300008 ปลาทนูงึกลาง 2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 6x11.5 ซม.) แพ็ค
060300040 ปลาทนูงึจัมโบ ้2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 19-20 ซม.) แพ็ค
060300025 ปลาทนูงึตัวใหญ ่2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 7x12 ซม.) แพ็ค
060300010 ปลาทนูงึเล็ก 2 ตัว/แพ็ค (ขนาด 5x11 ซม.) (ปลาทแูมว) แพ็ค
060100022 ปลารา้ปลากระดี กก.
060100066 ปลาสม้ ปลาสวาย หนัชนิ กก.
060100024 ปลาสม้ชนิ กก.
060100026 ปลาสม้ปลาตะเพยีน 4-5 ตัว/กก. กก.
060300011 ปลาเสน้ตม้ เสน้
060700048 ปลาเสน้ทอด (ฮอืกว๊ย) ตราเซยีงไฮเ้ยาวราช 150 กรัม / เสน้ เสน้
060700421 ปลาเสน้ทอด (ฮอืกว๊ย) เยาวราช 1 กก. แพ็ค
060200001 ปลาหมกึแชด่า่ง / ปลาหมกึกรอบ กก.
060200002 ปลาหมกึหลอด 500 กรัม/แพ็ค กก.
060700275 ปลาหวานไมโ่รยงา กก.
060100033 ปลาอนิทรเีค็ม ทังตัว 1-1.5 กก./ตัว กก.
060100027 ปลาอนิทรเีค็ม แบบชนิ ชนิ
060100029 ปเูค็ม กก.
060100030 ปจูดื กก.
060600155 แป้งครองแครงดบิ สามสี กก.
060600115 แป้งบัวลอยเผอืก กก.
060600057 แป้งบัวลอยสามสี กก.
060600059 แปะกว๊ยตม้สกุ กก.
060200003 ผักกาดดอง กก.
060200004 ผักกาดดอง หนัแกง กก.
060200005 ผักกาดดอง หนัผดั กก.
060600063 เผอืกตม้ กก.
060700055 แผน่เกยีวสเีหลอืง ตรานําชยั 500 กรัม/ถงุ ถงุ
060700057 แผน่แป้งป่อเปียะแชแ่ขง็ 7.5" spring home (ถงุสนํีาเงนิ) แพ็ค
060500058 แผน่แป้งป่อเปียะแชแ่ขง็ 8.5" 20 แผน่ ลติเตลิเชฟ แพ็ค
060500103 แผน่แป้งป่อเปียะแชแ่ขง็ 8.5" 40 แผน่ ลติเตลิเชฟ แพ็ค
060500016 แผน่แป้งป่อเปียะสด 7 นวิ แพ็ค
060400013 พรกิแกงกะหรี กก.
060400080 พรกิแกงขา้วซอย กก.
060400015 พรกิแกงเขยีวหวาน กก.
060400054 พรกิแกงคัว กก.
060400019 พรกิแกงคัวกลงิ กก.
060400020 พรกิแกงฉู่ฉี กก.
060400021 พรกิแกงไตปลา กก.
060400022 พรกิแกงเทโพ กก.
060400023 พรกิแกงนําเงยีว กก.
060400024 พรกิแกงนํายา กก.
060400025 พรกิแกงป่า กก.
060400026 พรกิแกงผัดเผ็ดหยาบ แมพ่วงเกศหอม กก.
060400030 พรกิแกงเผ็ดใต ้ กก.
060400027 พรกิแกงเผ็ดละเอยีด กก.
060400033 พรกิแกงพรกิขงิ กก.
060400034 พรกิแกงพะแนง กก.
060400035 พรกิแกงมัสมัน กก.
060400036 พรกิแกงสม้ กก.
060400038 พรกิแกงสม้ใต ้ กก.



060400062 พรกิแกงหอ่หมก กก.
060400039 พรกิแกงเหลอืง กก.
060400040 พรกิแกงฮังเล กก.
060400055 พรกิผัดฉ่า กก.
060600065 ฟักทองเชอืม กก.
060100031 มะขามเปียก กก.
060200006 มะนาวดอง (กระปกุ) 1700 กรัม (นําหนักเนอื 1000 กรัม) กระปกุ
060200030 มะนาวดอง แบบถว้ย ถว้ย
060700056 มะพรา้วขดูขาว กก.
060600069 มันเชอืม ใสนํ่าแขง็ใส กก.
060600071 เม็ดบัวตม้ กก.
060600072 ลอดชอ่งไทยสขีาว กก.
060600073 ลอดชอ่งใบเตย (ตัวเล็ก) กก.
060600157 ลอดชอ่งใบเตย (ตัวใหญ)่ กก.
060600074 ลอดชอ่งสงิคโปร์ กก.
060700096 เล็บมอืนาง กก.
060600075 ลกูชดิ กก.
060701107 ลกูชนิกุง้โฮเดง้ กก.
060700061 ลกูชนิไก ่เกรด A กก.
060700063 ลกูชนิไกส่าหรา่ย ขนาด 1 กก. กก.
060700066 ลกูชนิเนอื แชมป์ 1.1 กก./ถงุ แพ็ค
060700339 ลกูชนิเนอื ตราโกเดง้ 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060700472 ลกูชนิเนอื ตราดาว-เดอืน 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060701076 ลกูชนิเนอื แบบตัก กก.
060700073 ลกูชนิปลากราย กก.
060700075 ลกูชนิปลากลมเล็ก เกรด B กก.
060700460 ลกูชนิปลากลมเล็ก ตราเซยีงไฮเ้ยาวราช 450 กรัม (45-47 ลกู) กก.
060700076 ลกูชนิปลาบัวลอย กก.
060700079 ลกูชนิปลาแบน เกรด A เยาวราช กก.
060700080 ลกูชนิปลารักบี กก.
060700083 ลกูชนิปลาหยบิ กก.
060700406 ลกูชนิหม ูแดงชวนชมิ 900 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060700090 ลกูชนิหม ูฮังเพง้ 1000 กรัม แพ็ค
060701142 ลกูชนิหมโูฮเดง้ 1000  กรัม แพ็ค
060700417 ลกูชนิหมโูฮเดง้ 700 / 800 กรัม แพ็ค
060701151 ลกูชนิเอ็นไก่ กก.
060701118 ลกูชนิเอ็นเนอื แบบตัก กก.
060700094 ลกูชนิเอ็นหม ูแบบตัก กก.
060600076 ลกูเดอืยตม้ กก.
060600266 วุน้กรอบคละสี แพ็ค
060600078 วุน้กะทิ ชนิ
060600080 วุน้มะพรา้ว สขีาว กก.
060700264 วุน้มะพรา้ว สเีขยีว กก.
060600278 วุน้รปูหวัใจ คละสี แพ็ค
060500099 วุน้เสน้สด ตรากเิลนคู ่500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060600082 สบัปะรดเชอืม กก.
060600107 สาคเูม็ดใหญต่ม้ กก.
060600272 สาคไูสห้มู ลกู
060500019 เสน้กว๋ยจับ กก.
060500153 เสน้กว๋ยเตยีว เสน้เล็ก ตราดอกบัว 1 กก. ถงุ



060500097 เสน้กว๋ยเตยีว เสน้ใหญ ่ตราดอกบัว 1 กก./ถงุ ถงุ
060500021 เสน้กว๋ยเตยีว เสน้ใหญ ่ตรามังกรแดง กก.
060500022 เสน้กว๋ยเตยีวแผน่ กก.
060500053 เสน้เซยีงไฮส้ด 500กรัม กก.
060500039 เสน้เซยีงไฮแ้หง้ สขีาว ตรามังกรคู ่190 กรัม/ถงุ ถงุ
060500089 เสน้ผัดไทย / เสน้จันท ์505 ถงุสเีขยีว กก.
060500026 เสน้ยากโิซบะ กก.
060500031 เสน้หมสีด ตราสงิโตทอง กก.
060701066 ไสก้รอกสแีดง ราคาถูก กก.
060300012 หน่อไมจ้นีตม้ กก.
060200012 หน่อไมด้อง หนัผดั กก.
060200018 หน่อไมด้องขาว ขดูฝอย กก.
060200010 หน่อไมด้องแผน่ กก.
060200008 หน่อไมต้ม้ซปุ กก.
060300014 หน่อไมล้วก หนัแกง กก.
060300015 หน่อไมล้วก หนัเตา๋ กก.
060300016 หน่อไมล้วก หนัผดั กก.
060300013 หน่อไมล้วกทังหน่อ กก.
060300038 หน่อไมเ้หลอืง เสน้เล็ก กก.
060300017 หน่อไมเ้หลอืง หนัแกง กก.
060300018 หน่อไมเ้หลอืง หนัเตา๋ กก.
060300019 หน่อไมเ้หลอืง หนัทํากระเพาะปลา กก.
060300020 หน่อไมเ้หลอืง หนัผดั กก.
060300026 หน่อไมเ้หลอืงกอ้น กก.
060500048 หมซีวัขาว ตรานก 400 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060500030 หมซีวัสเีหลอืง กก.
060500094 หมซีวัเหลอืง ตรานก 400 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060700276 หมเูดง้ ปัน ปัน กก.
060700118 หมแูดง+นําหมแูดง กก.
060700124 หมหูวานฝอย กก.
060700125 หอมเจยีว 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
060100194 หอยแมลงภูด่อง (สําหรับใสส่ม้ตํา) กก.
060100032 หวัปลาอนิทรเีค็ม กก.
060600086 แหว้ตม้ กก.


