
รหสัสนิคา้ รายการสนิคา้ หนว่ย จํานวน
070100106 กระเจยีบแหง้ ARO 500 กรัม ถงุ
070100064 กระเพาะปลาแผน่ กก.
070800021 กุง้เสยีบ กก.
070100005 กุง้แหง้กลาง แกะเปลอืก กก.
070100109 กุง้แหง้กลาง แกะเปลอืก เกรด A กก.
070100114 กุง้แหง้เนอื แกะเปลอืก กก.
070100071 กุง้แหง้ฝอยสแีดง ใสก่ว๋ยเตยีวตม้ยํา กก.
070100548 กุง้แหง้ฝอยสสีม้ (ใสผั่ดไทย) กก.
070100073 กุง้แหง้เล็กใสส่ม้ตํา / กมิฉุ่ยเล็ก กก.
070100007 กุง้แหง้ใหญใ่สส่ม้ตํา / กมิฉุ่ยใหญ่ กก.
070600001 เกลอืไทย มัด
070600546 เกลอืเม็ด กก.
070700005 ขา้วคัวขา้วเหนยีว แบบตัก กก.
070700093 ขา้วบารเ์ลย่ ์DR.GREEN 500 กรัม/แพ็ค แพ็ค
070700032 ขา้วเหนยีวขาว เขยีวงู กก.
070700028 ขา้วเหนยีวดบิ แบบตัก กก.
070300034 ไขไ่ก ่เบอร ์0 (แผง) (อนามัย) แผง
070300028 ไขไ่ก ่เบอร ์2 (อนามัย) แผง
070300008 ไขเ่ค็ม เบอร ์2 ฟอง
070300031 ไขเ่ค็มดบิ เบอร ์2 ฟอง
070300022 ไขแ่ดงเค็มดบิ  (10 ฟอง/แพ็ค) แพ็ค
070300010 ไขน่กกระทาดบิ ฟอง
070300011 ไขเ่ป็ด เบอร ์2 ฟอง
070300063 ไขเ่ป็ด เบอร ์2 (แผง) แผง
070200004 เครอืงตุน๋กว๋ยเตยีวนําใส ซอง
070200005 เครอืงตุน๋เนอื ซอง
070200006 เครอืงตุน๋ยาจนี 100 กรัม ซอง
070200155 เครอืงพะโล ้แบบไม ้ แพ็ค
070100009 แคปหมู กก.
070200177 ชดุผัดฉ่า แพ็ค
070100011 ดอกเกก๊ฮวยแหง้ 300 กรัม/แพ็ค แพ็ค
070100060 ดอกงวิ / ดอกเงยิว แหง้ กก.
070100012 ดอกไมจ้นีแหง้ กก.
070100117 ดอกอัญชนัอบแหง้ 50 กรัม/แพ็ค (ไมม่ ีVAT) แพ็ค
070200014 เตา้ซ ี500 กรัม แพ็ค
070400043 ถัวลสิงแกะเปลอืก กก.
070400013 ถัวลสิงคัว กก.
070400062 ถัวลสิงคัว ลอกเปลอืก เม็ดใหญ ่พรอ้มทาน กก.
070400060 ถัวลสิงดบิเม็ดใหญ ่ลอกเปลอืก กก.
070400014 ถัวลสิงป่น กก.
070600006 นําตาลกรวด กก.
070600015 นําตาลปีบ แบบตัก กก.
070600017 นําตาลมะพรา้ว กก.
070600063 นํามะนาวสด 1 ลติร (ขวดพลาสตกิ) ขวด
070600104 นํามะนาวสดแท ้100% ขวดละ 1 ลติร ขวด
070600037 นําสม้สายช ูอสร. 3000 มล. แกลลอน
070600547 นําสม้สายช ูอสร. 5 ลติร แกลลอน
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070100013 แบะแซ กก.
070100570 ปลากรอบ ไมโ่รยงา กก.
070100090 ปลากรอบ โรยงา กก.
070100015 ปลากรอบสามรส กก.
070100104 ปลาชอ่นแดดเดยีว 5-6 ตัว/กก. กก.
070100532 ปลาชอ่นทะเลแหง้ กก.
070100022 ปลาดกุแดดเดยีว 7-8 ตัว/กก. กก.
070100120 ปลาสลดิแดดเดยีว 6-7 ตัว/กก. กก.
070100029 ปลาหมกึวงแหง้ กก.
070800022 ปลาโอแหง้ 400 กรัม ถงุ
070500056 แป้งถัว (แป้งทําซาหรมิ) กก.
070500046 แป้งมัน ฮอ่งกง กก.
070500079 แป้งมันสําปะหลัง 1 กก. ถงุ
070200125 โป๊ยกกั 100 กรัม/ซอง ซอง
070200120 ผงขมนิ 250 กรัม แพ็ค
070600059 ผงหมักเนอื ซอง
070100035 พรกิขหีนูแหง้ (พันธุย์อดสน) เด็ดกา้น กก.
070100034 พรกิขหีนูแหง้ เด็ดกา้น กก.
070100033 พรกิขหีนูแหง้มกีา้น กก.
070100036 พรกิชฟ้ีาแหง้ เด็ดกา้น กก.
070100564 พรกิชฟ้ีาแหง้ มกีา้น กก.
070100038 พทุราจนีแหง้ ไมม่เีมล็ด กก.
070800001 ฟองเตา้หู ้ กก.
070800003 ฟองเตา้หู ้200 กรัม แพ็ค
070100039 มะตมูแหง้ กก.
070100063 มะพรา้วควั กก.
070200041 เม็ดเกา๋กี กก.
070200042 เม็ดผักชี กก.
070100119 เม็ดพดุ (กจี)ี สําหรับตม้นําเกก๊ฮวย กก.
070400019 เม็ดมะมว่งหมิพานต ์เกรด B กก.
070400025 เม็ดมะมว่งหมิพานต ์ซกี กก.
070200044 เม็ดยหีรา่ กก.
070800005 เยอืไผข่าว 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค
070100043 ลําไยอบแหง้ 1 กก./แพ็ค แพ็ค
070200173 ลกูกระวาน 100 กรัม แพ็ค
070200168 ลกูจันทรบ์ด ตรา MCGARETTE 25 กรัม ขวด
070100044 สม้แขกแหง้ กก.
070501111 สาคเูม็ดเล็ก สเีขยีว 480 กรัม / แพ็ค แพ็ค
070500041 สาคเูม็ดใหญด่บิ กก.
070100072 สาหรา่ยทะเล หอ่เล็ก 25 กรัม/แพ็ค แพ็ค
070100049 หนังหมแูหง้กระเพาะปลา กก.
070100050 เห็ดหอมแหง้ กลาง กก.
070100124 เห็ดหอมแหง้ดอกกลาง ARO 500 กรัม แพ็ค
070100059 เห็ดหอมแหง้ดอกใหญ ่ARO 500 กรัม แพ็ค
070100051 เห็ดหหูนูขาวแหง้ กก.
070100126 เห็ดหหูนูดําแหง้ ARO 500 กรัม แพ็ค
070100066 เห็ดหหูนูดําแหง้ จนี กก.
070100052 เห็ดหหูนูดําแหง้ ไทย กก.
070200047 อบเชยแทง่ กก.
070200142 อบเชยป่น 200 กรัม แพ็ค


