
รหสัสนิคา้ รายการสนิคา้ หนว่ย จํานวน
010100001 กระเจยีบเขยีว กก.
010700001 กระชายฝอย กก.
010700002 กระชายหวั กก.
010800001 กระเทยีมกลบีเล็ก / กระเทยีมไทย กก.
010800007 กระเทยีมกลบีเล็กไมแ่กะเปลอืกบด กก.
010800002 กระเทยีมกลบีใหญ/่กระเทยีมจนี แกะเปลอืก กก.
010800021 กระเทยีมกลบีใหญ/่กระเทยีมจนี แกะเปลอืก (คัดขนาด) กก.
010800010 กระเทยีมกลบีใหญ/่กระเทยีมจนี แกะเปลอืก(บด) กก.
010800003 กระเทยีมกลบีใหญ/่กระเทยีมจนี ไมแ่กะเปลอืก กก.
010800014 กระเทยีมหวัตัดจุก กก.
010200001 กรนีโอ๊ค กก.
010200002 กวางตุง้ กก.
010200004 กวางตุง้ไตห้วัน กก.
010300090 กะหลําปล ีปอกขาว กก.
010300135 กะหลําปล ีพันธุด์อย กก.
010300004 กะหลําปลแีดง / กะหลํามว่ง กก.
010700004 ขมนิขาว กก.
010700006 ขา่แก่ กก.
010100002 ขา้วโพดดบิ มเีปลอืก 3 ฝัก/กโิลกรัม กก.
010100003 ขา้วโพดดบิปอกเปลอืก (ขนาดประมาณ 3 ฝัก/กก.) กก.
010100004 ขา้วโพดดบิปอกเปลอืก / ฝัก (ขนาดประมาณ 3 ฝัก/กก.) ฝัก
010100005 ขา้วโพดออ่นตดิหมวก กก.
010100007 ขา้วโพดออ่นเปลอืย / ไมม่หีมวก กก.
010700007 ขา่ออ่น กก.
010700008 ขงิแก่ กก.
010700009 ขงิซอย / ขงิฝอย กก.
010200006 แขนงกะหลํา / แขนงตุม้ กก.
010200007 แขนงคะนา้ กก.
010200008 คะนา้ กก.
010200125 คะนา้ ตน้ใหญ่ กก.
010200010 คะนา้ฮอ่งกงเล็ก กก.
010200012 คนึชา่ยไทย กก.
010200014 เครอืงตม้ยํา กํา
010600034 แครอทนอก เบอร ์L เกรดมาตรฐาน กก.
010300006 ชะอม กก.
010300007 ชะอม 250-300 กรัม / กํา กํา
010100008 ซกูนิี กก.
010200015 เซเลอรนีอก / คนึชา่ยนอก กก.
010400001 ดอกกวางตุง้ กก.
010400002 ดอกกะหลําขาวไทย (ตัดแตง่) กก.
010400003 ดอกกะหลําขาวนอก กก.
010400004 ดอกกุย้ชา่ย / ดอกกูใ๋ช่ กก.
010400007 ดอกแค กก.
010400008 ดอกหอม กก.
010200017 ตน้กระเทยีมนอก กก.
010200020 ตน้หอมญปีุ่ น ตัดแตง่ กก.
010200163 ตน้หอมญปีุ่ น ตัดแตง่ใบยาว กก.
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010200018 ตน้หอมไทย กก.
010200110 ตน้หอมไทย เบอรร์อง (หวัโต ตน้สนั) กก.
010700011 ตะไครเ้กษตร (สขีาว) กก.
010300010 ตําลงึ 400-450 กรัม/กํา กํา
010300011 ตําลงึเด็ดใบ กก.
010100009 แตงกวากลาง กก.
010100011 แตงกวาญปีุ่ น กก.
010100133 แตงกวาเล็ก กก.
010100060 แตงโมออ่น กก.
010100084 แตงรา้น กก.
010100012 ถัวแขกขาว กก.
010200024 ถัวงอก กก.
010200126 ถัวงอก แพ็คสญูญากาศ 1 ก.ก./ถงุ กก.
010200026 ถัวงอกเด็ดหาง กก.
010100014 ถัวฝักยาวดว้ง กก.
010100015 ถัวฝักยาวเสน้ กก.
010100016 ถัวพลู กก.
010100018 ถัวลันเตาเล็ก กก.
010100019 ถัวลันเตาหวานนอก กก.
010100020 นําเตา้ กก.
010300012 นําใบยา่นาง กก.
010400010 บร็อคโคลนีอก กก.
010100021 บวบงู กก.
010100022 บวบหอม กก.
010100023 บวบเหลยีม กก.
010200028 บัตเตอรเ์ฮด กก.
010600002 บทีรทู กก.
010600003 เบบแีครอท กก.
010300013 ใบกระเพรา กก.
010300015 ใบกุย้ชา่ยขาว กก.
010300016 ใบกุย้ชา่ยเขยีว / ตน้กูไ่ช่ กก.
010300018 ใบชะพลู กก.
010300020 ใบชะมวง กก.
010300021 ใบตอง กก.
010300022 ใบเตย (ตน้) กก.
010300057 ใบเตย ตัดใบ กก.
010300126 ใบไทมส์ด แพ็คละ 100 กรัม แพ็ค
010300024 ใบบัวบก กก.
010300026 ใบมะกรดู กก.
010300029 ใบมะขามออ่น กก.
010300030 ใบแมงลัก กก.
010300068 ใบยา่นาง กก.
010300033 ใบยหีรา่ กก.
010300034 ใบสะระแหน่ กก.
010300035 ใบโหระพา กก.
010300037 ใบโหระพานอก (สวทีเบซลิ) กก.
010300038 ใบโอบะ ใบ
010200030 ปวยเลง้ กก.
010200073 ผักกระเฉด 600-700 กรัม/กํา กํา
010200072 ผักกระเฉดเด็ดลอกนม กก.



010300040 ผักกาดแกว้ / สลัดแกว้ กก.
010301232 ผักกาดแกว้ / สลัดแกว้ ตัดแตง่ กก.
010300091 ผักกาดขาว ปอกขาว กก.
010200036 ผักกาดหอม กก.
010300042 ผักขมจนี กก.
010300043 ผักโขมไทย (ป๊อบอาย) กก.
010200040 ผักชไีทย กก.
010200042 ผักชฝีรัง / ผักชใีบยาว กก.
010200044 ผักชลีาว กก.
010200046 ผักบุง้จนี กก.
010200048 ผักบุง้ไทย (แมนํ่า)18-20 นวิ กก.
010200051 ผักบุง้สม้ตํา กก.
010300046 ผักโสภณ กก.
010600004 เผอืกดบิ 700 กรัม/หวั กก.
010600064 เผอืกดบิ จัมโบ ้800-1000 กรัม/หวั กก.
010900001 พรกิขหีนูเขยีว เด็ดกา้น กก.
010900032 พรกิขหีนูเขยีว มกีา้น กก.
010900003 พรกิขหีนูเขยีวแดง เด็ดกา้น กก.
010900044 พรกิขหีนูเขยีวแดง มกีา้น กก.
010900004 พรกิขหีนูแดง เด็ดกา้น กก.
010900033 พรกิขหีนูแดง มกีา้น กก.
010900007 พรกิขหีนูสวน เด็ดกา้น กก.
010900008 พรกิขหีนูสวน เม็ดเล็ก เด็ดกา้น กก.
010900009 พรกิชฟ้ีาเขยีว กก.
010900011 พรกิชฟ้ีาแดง กก.
010900013 พรกิชฟ้ีาเหลอืง กก.
010900015 พรกิไทยออ่น เกรด A กก.
010900041 พรกิยักษ์เขยีว เบอร ์A กก.
010900042 พรกิยักษ์แดง เบอร ์A 5-6 ลกู/กก. กก.
010900043 พรกิยักษ์เหลอืง เบอร ์A 5-6 ลกู/กก. กก.
010900019 พรกิหนุ่ม / พรกิยํา กก.
010900020 พรกิหยวก กก.
010200053 พาสเลย่ ์/ ผักชกีรดู กก.
010100024 ฟักเขยีวแก่ กก.
010100025 ฟักเขยีวออ่น กก.
010100061 ฟักทอง ปอกเปลอืกหันชนิ กก.
010100119 ฟักทองญปีุ่ น 1.5 - 1.7 กก./ลกู กก.
010100117 ฟักทองพันธุเ์กษตร 2 กก./ผล ขนึไป กก.
010100116 ฟักทองพันธุเ์กษตร 2 กก./ผล ปอกเปลอืกควักไส ้ กก.
010100054 ฟักทองพันธุเ์กษตร 3 กก./ผล ขนึไป กก.
010100159 ฟักทองพันธุเ์กษตร 3 กก./ผล ปอกเปลอืก กก.
010100109 ฟักทองพันธุเ์กษตร 3 กก./ผล ปอกเปลอืกควักไส ้ กก.
010100026 ฟักทองพันธุเ์กษตร 4.5-5 กก./ผล กก.
010100074 ฟักทองพันธุเ์กษตร 4.5-5 กก./ผล ปอกเปลอืก กก.
010100124 ฟักทองพันธุเ์กษตร 4.5-5 กก./ผล ปอกเปลอืกควักไส ้ กก.
010100161 ฟักทองพันธุเ์กษตร 7-8 กก./ผล กก.
010100062 ฟักทองลกูเล็ก 1 กก./ผล กก.
010200054 ฟิลเลย่ ์ไอซเ์บริก์ กก.
010100029 มะกรดู ลกู
010100125 มะเขอืเทศทอ้สแีดงสกุพรอ้มทาน กก.



010100085 มะเขอืเทศทอ้สสีม้ กก.
010100138 มะเขอืเทศเนอืสแีดง สกุพรอ้มทาน กก.
010100033 มะเขอืเทศราชนิ ี/ เชอรร์ี กก.
010100034 มะเขอืเทศสดีา กก.
010100035 มะเขอืเปราะ กก.
010100171 มะเขอืเปรยีว กก.
010100037 มะเขอืพวง กก.
010100038 มะเขอืพวงเด็ด กก.
010100039 มะเขอืมว่งกา้นเขยีวเล็ก กก.
010100040 มะเขอืมว่งกา้นเขยีวใหญ่ กก.
010100041 มะเขอืยาว กก.
010100042 มะเขอืเสวย กก.
010100043 มะเขอืเหลอืง กก.
010100101 มะนาว เบอร ์400 ลกู
010100044 มะนาว เบอร ์500 ลกู
010100092 มะนาว เบอร ์600 ลกู
010100046 มะนาวเหลอืงนอก / เลมอน กก.
010100048 มะระจนี กก.
010100086 มะละกอดบิ กก.
010600025 มันซปุ กก.
010600006 มันเทศ กก.
010600007 มันเทศไข่ กก.
010600012 มันฝรงั เบอร ์A ลา้งสะอาด กก.
010600035 มันฝรงั เบอร ์B 8-9 ลกู/กก. กก.
010600011 มันฝรงั เบอร ์O ลา้งสะอาด กก.
010500002 ยอดคะนา้ กก.
010500006 ยอดมะพรา้วออ่น กอ้น กก.
010500012 ยอดมะพรา้วออ่น หนัเสน้ กก.
010500007 ยอดมะระหวาน / ยอดฟักซาโยเต ้ กก.
010300136 ร็อคเก็ต (มรีาก) กก.
011100001 รากบัวจนี กก.
011100002 รากผักชี กก.
010200057 เรดโครัล กก.
010200058 เรดโอ๊ค กก.
010600016 เรดชิชโิอ กก.
010600015 แรดชิ กก.
010100028 ลกูฟักแมว้ กก.
010200061 สลัดคอส กก.
010700013 หน่อไมไ้ผต่ง กก.
010200068 หน่อไมฝ้รัง A จัมโบ ้ กก.
010200065 หน่อไมฝ้รัง A ยาว 20 - 25 ซม. กก.
010200066 หน่อไมฝ้รัง B กก.
010600017 หอมแขก กก.
010600018 หอมแขก ปอกเปลอืก กก.
010600028 หอมแดง กก.
010600020 หอมแดง ปอกเปลอืก กก.
010600036 หอมหวัใหญ ่เบอร ์A กก.
010600021 หอมหวัใหญ ่เบอร ์O กก.
010600022 หอมหวัใหญ ่เบอร ์O ปอกเปลอืก กก.
010600023 หวัไชเทา้ กก.



010600024 หวัปล ี/ ปลกีลว้ย กก.
011000019 เห็ดขอนขาว กก.
011000001 เห็ดเข็มทอง 100 กรัม/แพ็ค แพ็ค
011000002 เห็ดชเิมจ ิขาว(0.15-0.16กรัม/แพ็ค) กก.
011000015 เห็ดชเิมจขิาว 150 กรัม/แพ็ค แพ็ค
011000003 เห็ดชเิมจ ินําตาล กก.
011000022 เห็ดชเิมจ ินําตาล 125 / 150 กรัม/แพ็ค แพ็ค
011000004 เห็ดแชมปิญองสด กก.
011000005 เห็ดนางฟ้า กก.
011000007 เห็ดเป๋าฮอื กก.
011000009 เห็ดฟางสดกลาง กก.
011000010 เห็ดฟางสดใหญ่ กก.
011000036 เห็ดหอมสด กก.
011000016 เห็ดหอมสดใหญ่ กก.
011000012 เห็ดหหูนูสด กก.
011000014 เห็ดออรนิจใิหญ่ กก.


