


                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
                        หมวด ก. เนื้อสัตว์และไข่ จํานวน ๓๗ รายการ

ลําดบั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
1 เนื้อหมูบด 6,098 กิโลกรัม             130.00          792,740.00
2 เนื้อหมูหั่นชิ้น 6,313 กิโลกรัม             130.00          820,690.00
3 เนื้อหมูหั่นเส้น 205 กิโลกรัม             130.00            26,650.00
4 เนื้อหมูหั่นก้อน 1,105 กิโลกรัม             130.00          143,650.00
5 เนื้อหมูสะโพก 505 กิโลกรัม             130.00            65,650.00
6 เนื้ออกไก่ 505 กิโลกรัม                80.00            40,400.00
7 เนื้อไก่หั่นก้อน 805 กิโลกรัม                80.00            64,400.00
8 โคนปีกไก่ 1,705 กิโลกรัม                80.00          136,400.00
9 ปลายปีกไก่ 1,200 กิโลกรัม             100.00          120,000.00

10 เนื้อไก่สันเส้น 625 กิโลกรัม                80.00            50,000.00
11 เนื้อไก่หั่นชิ้น 8,340 กิโลกรัม                80.00          667,200.00
12 เนื้อวัว 100 กิโลกรัม             230.00            23,000.00
13 เนื้อเป็ดหั่นชิ้น 220 กิโลกรัม             170.00            37,400.00
14 ปลาดุกตัว 205 กิโลกรัม                80.00            16,400.00
15 ปลาดุกหั่นแว่น 745 กิโลกรัม                80.00            59,600.00
16 กุ้งแกะเปลือก 1,487 กิโลกรัม             300.00          446,100.00
17 หอยแมลงภู่แกะ 121 กิโลกรัม             250.00            30,250.00
18 ปลาอินทรีย์ 200 กิโลกรัม             250.00            50,000.00
19 ปลาน้ําดอกไม้ 486 กิโลกรัม             180.00            87,480.00
20 ปลากระพง 150 กิโลกรัม             200.00            30,000.00
21 ปลาพิกุล 985 กิโลกรัม                70.00            68,950.00
22 ปลาโอ 265 กิโลกรัม                70.00            18,550.00
23 เนื้อปลาขูด 505 กิโลกรัม             100.00            50,500.00
24 ลูกช้ินปลากลม 385 ถุง                70.00            26,950.00
25 ลูกช้ินปลารักบ้ี 265 ถุง                70.00            18,550.00
26 ลูกช้ินหมูลูกเล็ก 145 กิโลกรัม             120.00            17,400.00
27 ปูอัด 50 ถุง                60.00              3,000.00
28 เต้าหู้แผ่น 4,800 แผ่น                10.00            48,000.00
29 เต้าหู้หลอด 2,400 หลอด                  8.00            19,200.00
30 หมูหยอง 240 ถุง             100.00            24,000.00



ลําดบั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
31 กุนเชียง 240 แพ๊ค             150.00            36,000.00
32 ไข่ไก่เบอร์ 3 155,340 ฟอง                  2.50          388,350.00
33 ไข่เค็ม 3,600 ฟอง                  7.00            25,200.00
34 เบคอน 5 ขีด                50.00                 250.00
35 แฮม 5 ขีด                50.00                 250.00
36 ไส้กรอกไก่ 5 ขีด                20.00                 100.00
37 ไส้กรอกหมู 5 ขีด                20.00                 100.00

4,453,360.00      



บ

                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
                       หมวด ข. ผักและผลไม้    จํานวน ๙๒ รายการ

ลําดั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
1 ผักกาดหอม 73           กิโลกรัม 120.00     8,760.00           ผักอินทรีย์
2 บวบหอม 565         กิโลกรัม 40.00       22,600.00         
3 บ๊อคเคอรี่ 205         กิโลกรัม 75.00       15,375.00         
4 ดอกหอม 265         กิโลกรัม 60.00       15,900.00         
5 ยอดมะพร้าว 169         กิโลกรัม 60.00       10,140.00         
6 หัวไชเท้า 625         กิโลกรัม 40.00       25,000.00         
7 ผักกูด 61           กิโลกรัม 80.00       4,880.00           ผักอินทรีย์
8 ตําลึงเด็ด 61           กิโลกรัม 80.00       4,880.00           ผักอินทรีย์
9 ผักบุ้งจีน 961         กิโลกรัม 50.00       48,050.00         ผักอินทรีย์

10 ขึ้นช่าย 139         กิโลกรัม 140.00     19,460.00         ผักอินทรีย์
11 มะเขือยาว 300         กิโลกรัม 50.00       15,000.00         ผักอินทรีย์
12 กวางตุ้งไต้หวัน 450         กิโลกรัม 80.00       36,000.00         ผักอินทรีย์
13 ถั่วงอก 1,465      กิโลกรัม 18.00       26,370.00         
14 กระหล่ําปลี 2,740      กิโลกรัม 30.00       82,200.00         
15 แครอท 1,597      กิโลกรัม 35.00       55,895.00         
16 ต้นหอม 367         กิโลกรัม 80.00       29,360.00         
17 พริกขี้หนู 109         กิโลกรัม 200.00     21,800.00         ผักอินทรีย์
18 ถั่วหวาน 85           กิโลกรัม 120.00     10,200.00         
19 ลูกแตง 265         กิโลกรัม 35.00       9,275.00           
20 ขมิ้นหัว 37           กิโลกรัม 50.00       1,850.00           
21 กระเจี๊ยบเขียว 385         กิโลกรัม 60.00       23,100.00         ผักอินทรีย์
22 ฟักทอง 385         กิโลกรัม 25.00       9,625.00           
23 ผักขม 145         กิโลกรัม 40.00       5,800.00           
24 ไหลบัว 505         กิโลกรัม 100.00     50,500.00         
25 มะเขือเทศสีดา 85           กิโลกรัม 40.00       3,400.00           
26 ใบชะพลู 37           กิโลกรัม 50.00       1,850.00           ผักอินทรีย์
27 ผักชีฝอย 151         กิโลกรัม 120.00     18,120.00         
28 หน่อสับปะรด 157         กิโลกรัม 60.00       9,420.00           
29 ใบมะกรูด 12           กิโลกรัม 90.00       1,080.00           ผักอินทรีย์
30 พริกอ่อนเขียว 289         กิโลกรัม 70.00       20,230.00         
31 พริกแดงเม็ดใหญ่ 271         กิโลกรัม 80.00       21,680.00         



บลําดั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
32 ใบยี่หร่า 109         กิโลกรัม 80.00       8,720.00           ผักอินทรีย์
33 ขิงซอย 169         กิโลกรัม 60.00       10,140.00         
34 เห็ดหูหนู 217         กิโลกรัม 70.00       15,190.00         
35 หน่อไม้ต้มหั่น 385         กิโลกรัม 55.00       21,175.00         
36 กวางตุ้ง 1,595      กิโลกรัม 45.00       71,775.00         ผักอินทรีย์
37 หอมใหญ่ 877         กิโลกรัม 35.00       30,695.00         
38 มะนาว 325         กิโลกรัม 40.00       13,000.00         
39 เห็ดนางรมหลวง 505         กิโลกรัม 80.00       40,400.00         
40 ตะไคร้ 205         กิโลกรัม 40.00       8,200.00           ผักอินทรีย์
41 ข่าอ่อน 277         กิโลกรัม 60.00       16,620.00         
42 มะเขือเทศท้อ 181         กิโลกรัม 35.00       6,335.00           
43 ผักชีฝรั่ง 67           กิโลกรัม 85.00       5,695.00           
44 ใบแมงลัก 85           กิโลกรัม 70.00       5,950.00           
45 พริกขี้หนูเด็ดก้าน 37           กิโลกรัม 200.00     7,400.00           ผักอินทรีย์
46 กระชายซอย 121         กิโลกรัม 80.00       9,680.00           
47 ใบโหระพา 91           กิโลกรัม 80.00       7,280.00           ผักอินทรีย์
48 พริกแดงเด็ด 115         กิโลกรัม 110.00     12,650.00         ผักอินทรีย์
49 พริกไทยสด 43           กิโลกรัม 120.00     5,160.00           
50 ข้าวโพดอ่อนแกะเปลือก 133         กิโลกรัม 120.00     15,960.00         ผักอินทรีย์
51 สายบัว 205         กิโลกรัม 50.00       10,250.00         
52 มะเขือกรอบ 397         กิโลกรัม 50.00       19,850.00         ผักอินทรีย์
53 ถั่วฝักยาว 1,225      กิโลกรัม 40.00       49,000.00         
54 มันฝรั่ง 205         กิโลกรัม 45.00       9,225.00           
55 ใบกระเพรา 157         กิโลกรัม 70.00       10,990.00         ผักอินทรีย์
56 มะเขือพวงเด็ด 205         กิโลกรัม 120.00     24,600.00         ผักอินทรีย์
57 มะเขือเทศราชินี 157         กิโลกรัม 100.00     15,700.00         ผักอินทรีย์
58 มะละกอดิบ 265         กิโลกรัม 20.00       5,300.00           
59 ฟักอ่อน 1,285      กิโลกรัม 35.00       44,975.00         ผักอินทรีย์
60 ลูกกล้วยดิบต้มหั่น 145         กิโลกรัม 40.00       5,800.00           
61 แตงกวา 805         กิโลกรัม 45.00       36,225.00         ผักอินทรีย์
62 คูณหั่น 745         กิโลกรัม 40.00       29,800.00         
63 ผักกาดขาว 1,345      กิโลกรัม 40.00       53,800.00         
64 ดอกกะหล่ํา 205         กิโลกรัม 70.00       14,350.00         
65 เห็ดนางฟ้า 337         กิโลกรัม 80.00       26,960.00         ผักอินทรีย์
66 มะระจีน 505         กิโลกรัม 60.00       30,300.00         ผักอินทรีย์



บ

 
 

ลําดั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
67 คะน้า 625         กิโลกรัม 80.00       50,000.00         ผักอินทรีย์
68 ผักจิงจูฉ่าย 85           กิโลกรัม 100.00     8,500.00           ผักอินทรีย์
69 แขนงกระหล่ํา 205         กิโลกรัม 70.00       14,350.00         
70 คะน้าฮ่องกง 265         กิโลกรัม 70.00       18,550.00         
71 บวบหอม 320         กิโลกรัม 50.00       16,000.00         ผักอินทรีย์
72 มะละกอหั่น 1,105      กิโลกรัม 40.00       44,200.00         
73 บวบเหลี่ยม 240         กิโลกรัม 40.00       9,600.00           
74 ดอกข้าวโพด 120         กิโลกรัม 50.00       6,000.00           
75 มะเขืออ่อน 150         กิโลกรัม 30.00       4,500.00           
76 แคนตาลูป 600         กิโลกรัม 50.00       30,000.00         
77 กล้วยไข่ 1,188  หวี 30.00      35,640.00         
78 กล้วยน้ําว้า 1,188  หวี 25.00      29,700.00         
79 ส้มเขียวหวานเล็ก 576 กิโลกรัม 50.00       28,800.00         
80 ส้มโชกุน 1,440 กิโลกรัม 70.00       100,800.00       
81 ฝรั่ง 1,080 กิโลกรัม 50.00       54,000.00         
82 แตงโม 4,140 กิโลกรัม 25.00       103,500.00       
83 สับปะรด 792 ลูก 30.00       23,760.00         
84 สับปะรดแกง 480         กิโลกรัม 20.00       9,600.00           
85 ชมพู่ 900 กิโลกรัม 60.00       54,000.00         
86 แก้วมังกร 540 กิโลกรัม 50.00       27,000.00         
87 ลองกอง 792 กิโลกรัม 40.00       31,680.00         
88 มังคุด 900 กิโลกรัม 30.00       27,000.00         
89 ลางสาด 540 กิโลกรัม 30.00       16,200.00         
90 เงาะ 2,160 กิโลกรัม 40.00       86,400.00         
91 แอ๊ปเป้ิล 1,440 ผล 10.00       14,400.00         
92 องุ่น 360 กิโลกรัม 100.00     36,000.00         

2,207,130.00    



                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
หมวด ค. ของชํา,ของแห้ง,เครื่องปรุงรส,เครื่องดื่ม,ขนม จํานวน ๖๑ รายการ

ลําดบั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
1 พริกช้ีฟ้าแห้ง 61            กิโลกรัม 120.00     7,320.00         

2 พริกไทยป่น 400          ขวด 25.00       10,000.00       

3 กะปิ 72            กิโลกรัม 90.00       6,480.00         

4 หอมแดง 108          กิโลกรัม 50.00       5,400.00         

5 หอมแขก 168          กิโลกรัม 50.00       8,400.00         

6 กระเทียม 515          กิโลกรัม 140.00     72,100.00       

7 น้ําพริกแกงป่าแดง 30            กิโลกรัม 120.00     3,600.00         

8 น้ําพริกแกงป่าเขียว 108          กิโลกรัม 120.00     12,960.00       

9 น้ําพริกแกงเผ็ด 144          กิโลกรัม 90.00       12,960.00       

10 น้ําพริกแกงกะทิ 96            กิโลกรัม 90.00       8,640.00         

11 น้ําพริกแกงส้ม 108          กิโลกรัม 90.00       9,720.00         

12 น้ําพริกแกงเขียวหวาน 12            กิโลกรัม 90.00       1,080.00         

13 วุ้นเส้น 84            ห่อ 60.00       5,040.00         

14 เส้นหมี่ขาว 300          กิโลกรัม 35.00       10,500.00       

15 เครื่องก๋วยเตี๋ยว 180          ห่อ 10.00       1,800.00         

16 ต้ังฉ่าย 208          ถุง 20.00       4,160.00         

17 ผงพะโล้ 240          ซอง 6.00         1,440.00         

18 ดอกไม้จีน 36            กิโลกรัม 200.00     7,200.00         

19 เห็ดหอมแห้ง 800          ถุง 40.00       32,000.00       

20 มะขามเปียก 288          กิโลกรัม 60.00       17,280.00       

21 ถั่วลิสงแห้งเม็ดใหญ่ 120          กิโลกรัม 70.00       8,400.00         

22 แป้งข้าวโพด 36            ถุง 50.00       1,800.00         

23 แป้งทอดกรอบ 120          กิโลกรัม 35.00       4,200.00         

24 ฟองเต้าหู้ 10            กิโลกรัม 300.00     3,000.00         

25 สาหร่ายแห้ง 36            กิโลกรัม 300.00     10,800.00       



 

ลําดบั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
26 น้ําตาลป๊ีป 48            กิโลกรัม 25.00       1,200.00         

27 น้ําตาลอ้อย 48            กิโลกรัม 30.00       1,440.00         

28 หัวไชโป๊ซอยเส้น 12            กิโลกรัม 40.00       480.00            

29 สปาเกตต้ี 10            กิโลกรัม 40.00       400.00            

30 มักกะโรนี 10            กิโลกรัม 40.00       400.00            

31 โปรตีนเกษตรเม็ด 10            กิโลกรัม 100.00     1,000.00         

32 โปรตีนเกษตรแผ่น 10            กิโลกรัม 100.00     1,000.00         

33 โปรตีนเกษตรก้อน 5              กิโลกรัม 100.00     500.00            

34 ปลาหมึกเจ 5              กิโลกรัม 100.00     500.00            

35 กุ้งเจ 5              กิโลกรัม 100.00     500.00            

36 ลูกช้ินเจ 5              กิโลกรัม 100.00     500.00            

37 ซอสเห็ดหอมเจ 180          ขวด 45.00       8,100.00         

38 ผงปรุงรสเห็ดหอมเจ 10            ซอง 15.00       150.00            

39 มาการีน 20            กระป๋อง 20.00       400.00            

40 ขนมปังแถว 20            แถว 40.00       800.00            

41 น้ําพริกแกงเจ 2              กิโลกรัม 100.00     200.00            

42 ขนมปัง 47,520  ช้ิน 5.00        237,600.00     

43 เต้าเจี้ยว 24            ขวด 35.00       840.00            

44 น้ําตาลทราย 1,900       กิโลกรัม 25.00       47,500.00       

45 เกลือ 2,000       ถุง 5.00         10,000.00       

46 น้ําปลา 480 ขวด 25.00       12,000.00       

47 น้ํามันถั่วเหลือง 1,152 ขวด 46.00       52,992.00       

48 ซีอิ๊วขาว 1,440 ขวด 37.00       53,280.00       

49 ซอสปรุงรส 720 ขวด 30.00       21,600.00       

50 ซอสหอยนางรม 1,080 ขวด 38.00       41,040.00       

51 ซีอิ๊วดํา 200 ขวด 20.00       4,000.00         

52 น้ําจิ้มไก่ 144 ขวด 45.00       6,480.00         

53 ซอสมะเขือเทศ 240 ขวด 30.00       7,200.00         



ลําดบั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
54 ปลากระป๋อง 1,800 กระป๋อง 16.00       28,800.00       

55 ผักกาดกระป๋อง 1,800 กระป๋อง 12.00       21,600.00       

56 น้ําหวาน 144 ขวด 37.00       5,328.00         

57 นมสด HUT ขนาด 180 36,000 กล่อง 8.00         288,000.00     

58 โอวัลตินน้ํากล่อง 7,200 กล่อง 10.00       72,000.00       

59 นมถั่วเหลืองเจ 7,200 กล่อง 9.00         64,800.00       

60 น้ําผักผลไม้ 36,000 กล่อง 9.00         324,000.00     

61 นมถั่วเหลืองสูตรน้ําตาลน้อย 2,190 กล่อง 9.00         19,710.00       

1,602,620.00  



                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
                           หมวด ง. ข้าวสาร จํานวน ๓ รายการ

ลําดบั รายการ จํานวน หน่วยนับ ราคา รวมเป็นเงนิ หมายเหตุ
1 ข้าวสารหอมมะลิ 7,200 กิโลกรัม 35.00          252,000.00       

2 ข้าวกล้องหอมมะลิ 2,400 กิโลกรัม 35.00          84,000.00         

3 ข้าวสารนาปี 7,200 กิโลกรัม 25.00          180,000.00       

516,000.00       



หมวด ก. เนื้อสัตว์และไข่ จํานวน ๓๗ รายการ

ลําดับ รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
1 เนื้อหมูบด ใช้เนื้อหมูจากส่วนสะโพกแต่ง ในสัดส่วนหมูเนื้อแดง

95-90 % ไขมันหมู 5-10% หมูบดหยาบ = ผ่านเครื่อง
บดรังผึ้งเบอร์ 6 มม. หมูบดละเอียด = ผ่านเครื่องบด รัง
ผึ้งเบอร์ 3 มม. ขนาดบรรจุถุงละ 1-2 กิโลกรัม

6,098 กิโลกรัม

2 เนื้อหมูหั่นชิ้น หมูเนื้อแดงส่วนสะโพก แต่งไขมันที่ผิวหน้าออกจนมองเห็น
เนื้อแดงมีผังผืดและมันเปลวบางๆ ติดอยู่ ขนาดหั่นชิ้น = 
2.5 – 3.5 ซม. X 4 – 5 ซม. X 0.25 – 0.3 ซม (กว้าง
 x ยาว x หนา) ขนาดบรรจุถุงละ 1-2 กิโลกรัม

6,313 กิโลกรัม

3 เนื้อหมูหั่นเส้น หมูเนื้อแดงส่วนสะโพก แต่งไขมันที่ผิวหน้าออกจนมองเห็น
เนื้อแดงมีผังผืดและมันเปลวบางๆ ติดอยู่ ขนาดหั่นริ้วสั้น
 = 2 – 2.5 ซม. x 5 – 6 ซม. X 1-2 ซม. ขนาดหั่นริ้ว
ยาว = 2 – 2.5 ซม. x 8-9 ซม. X 1-2 ซม. (กว้าง x 
ยาว x หนา) ขนาดบรรจุถุงละ 1-2 กิโลกรัม

205 กิโลกรัม

4 เนื้อหมูหั่นก้อน หมูเนื้อแดงส่วนสะโพก แต่งไขมันที่ผิวหน้าออกจนมองเห็น
เนื้อแดงมีผังผืดและมันเปลวบางๆ ติดอยู่ ขนาดหั่นก้อน =
 2.5 – 3 ซม. X 2.5 – 3 ซม. X 1.5 – 2 ซม (กว้าง x 
ยาว x หนา) ขนาดบรรจุถุงละ 1-2 กิโลกรัม

1,105 กิโลกรัม

5 เนื้อหมูสะโพก หมูเนื้อแดงส่วนสะโพก แต่งไขมันที่ผิวหน้าออกจนมองเห็น
เนื้อแดง มีผังผืดและมันเปลวบางๆ ติดอยู่

505 กิโลกรัม

6 เนื้ออกไก่ เนื้อหน้าอก แต่งหนัง ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่ติด ขนาด
บรรจุถุงละ 1 -2 กิโลกรัม

505 กิโลกรัม

7 เนื้อไก่หั่นก้อน เนื้อหน้าอก แต่งหนัง ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่ติด ขนาดหั่น
ก้อน = 3 ซม. X 3 ซม. X 2 ซม. (กว้าง x ยาว x หนา) 
หรือหั่นตามใบสั่งซื้อ ขนาดบรรจุถุงละ 1 – 2 กิโลกรัม

805 กิโลกรัม

8 โคนปีกไก่ ปีกไก่ตอนบน สะอาด ไม่มีขนไก่ติด ไม่มีจุดชํ้าแดง หนังไม่
ถลอก จานวน 18-20 ช้ิน/กก. ขนาดบรรจุถุงละ 1 – 2 
 กิโลกรัม

1,705 กิโลกรัม

                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย



ลําดับ รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
9 ปลายปีกไก่ ปีกกลางไก่ สะอาด ไม่มีขนไก่ติด ไม่มีจุดชํ้าแดง หนังไม่

ถลอก จานวน 20-25 ช้ิน/กก. ขนาดบรรจุถุงละ 1 – 2 
กิโลกรัม

1,200 กิโลกรัม

10 เนื้อไก่สันเส้น เนื้อสันใน ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่ติด ไม่มีจุดชํ้าแดง ขนาด
บรรจุถุงละ 1 -2 กิโลกรัม

625 กิโลกรัม

11 เนื้อไก่หั่นชิ้น เนื้อหน้าอก แต่งหนัง ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่ติด ขนาดหั่น
ช้ิน = 2 ซม. X 4 ซม. X 0.5-1 ซม. (กว้าง x ยาว x 
หนา) หรือหั่นตามใบสั่งซื้อ ขนาดบรรจุถุงละ 1 - 2 
กิโลกรัม

8,340 กิโลกรัม

12 เนื้อวัว เนื้อวัวเนื้อแดงส่วนสะโพก แต่งไขมันที่ผิวหน้าออกจน
มองเห็นเนื้อแดงมีผังผืดและมันเปลวบางๆ ติดอยู่

300 กิโลกรัม

13 เนื้อเป็ดหั่นชิ้น เนื้อหน้าอก แต่งหนัง ไม่มีกระดูก ไม่มีขนไก่ติด ขนาดหั่น
ช้ิน = 2 ซม. X 4 ซม. X 0.5-1 ซม. (กว้าง x ยาว x 
หนา) หรือหั่นตามใบสั่งซื้อ ขนาดบรรจุถุงละ 1 - 2 
กิโลกรัม

505 กิโลกรัม

14 ปลาดุกตัว ปลาดุกน้ําจืด เฉพาะส่วนตัวไม่มีหัวครีบหางปน ไม่มีไส้
ขนาด 2 - 3 กิโลกรัม

205 กิโลกรัม

15 ปลาดุกหั่นแว่น ปลาดุกน้ําจืด ไม่มีหัว ครีบหางปน ขนาดชิ้นความกว้าง
ประมาณ 1 - 1.5 ซม.

745 กิโลกรัม

16 กุ้งแกะเปลือก กุ้งปอกเปลือก เนื้อล้วน ขนาด 90-100 ตัว/กก. สด เนื้อ
ใส สีธรรมชาติของเนื้อกุ้ง

1,487 กิโลกรัม

17 หอยแมลงภู่แกะ ขนาดตัวหอยเท่าๆ กัน จํานวนไม่เกิน 200-300 ตัว/กก.
 ต้มสุก ไม่มีกลิ่นเหม็น ไม่มีสิ่งปนเปื้อน บรรจุถุงละ 1 
กิโลกรัม

121 กิโลกรัม

18 ปลาอินทรีย์ สด ขนาดน้ําหนักตัวละ 2-3 กิโลกรัม ตัดหัว ควักไส้ ไม่มี
ไข่ปลา เนื้อสีชมพู ท้องไม่แตก หนังไม่ถลอก เนื้อนุ่ม แน่น

486 กิโลกรัม

19 ปลาน้ําดอกไม้ สด ตัดหัว ควักไส้ ท้องไม่แตก ไม่มีเกร็ด หนังไม่ถลอก 
เนื้อนุ่ม แน่น ขนาดน้ําหนักตัวละ 2-3 กิโลกรัม

486 กิโลกรัม

20 ปลากระพง สด ขนาดน้ําหนักตัวละ 1 - 3 กิโลกรัม ตัดหัว ควักไส้  
ไม่มีเกล็ด เนื้อสีชมพู ท้องไม่แตก หนังไม่ถลอก เนื้อนุ่ม 
แน่น

486 กิโลกรัม



ลําดับ รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
21 ปลาพิกุล สด ท้องไม่แตก ขนาด 6-8ตัว/กิโลกรัม 985 กิโลกรัม

22 ปลาโอ สด ตัดหัวควักไส้ ท้องไม่แตก หนังไม่ถลอก เนื้อนุ่ม แน่น 
ขนาดน้ําหนักตัวละ 1-2 ตัว/กิโลกรัม

265 กิโลกรัม

23 เนื้อปลาขูด สด ใหม่ เนื้อเนียน ไม่มีก้างปน ไม่มีกลิ่นเหม็น 505 กิโลกรัม

24 ลูกช้ินปลากลม ไม่เหม็นคาว ไม่มีก้างปน ไม่ปนแป้ง เหนียว ไม่มีสารเจือ
ปน จานวนไม่น้อยกว่า 60 ลูก/กก.

385 กิโลกรัม

25 ลูกช้ินปลารักบ้ี ไม่เหม็นคาว ไม่มีก้างปน ไม่ปนแป้ง เหนียว ไม่มีสารเจือ
ปน จานวนไม่น้อยกว่า 60 ลูก/กก.

265 กิโลกรัม

26 ลูกช้ินหมูลูกเล็ก ส่วนผสมเนื้อหมูล้วน เนื้อนุ่ม ไม่มีเอ็น ไม่มีสารบอแร็กซ์ 
จานวน 80-90 ลูก/กก. บรรจุถุงละ 1 กก.

145 กิโลกรัม

27 ปูอัด ทามาจากเนื้อปลาบด (ซูริมิ) ผสมเครื่องปรุง ตกแต่งสีให้ดู
เหมือนเนื้อปูจริง บรรจุถุงละ 500 กรัม

50 กิโลกรัม

28 เต้าหู้แผ่น ไม่เปรี้ยว ไม่เป็นเมือก ชนิดขาว หรือชนิดเหลือง ตาม
ใบสั่งซื้อ ขนาดกว้าง 4 นิ้ว ยาว 4 นิ้ว

4,800 กิโลกรัม

29 เต้าหู้หลอด เต้าหู้หลอด มีส่วนผสมของไข่ไก่สดมากกว่า 50 % ไม่แช่
แข็ง บรรจุไม่น้อยกว่า 120 กรัม/หลอด

2,400 กิโลกรัม

30 หมูหยอง ไม่ป่น ไม่เหม็นหืน บรรจุถุงพลาสติกใส ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า 500 กรัม /ถุง

240 กิโลกรัม

31 กุนเชียง ทาจากหมูล้วน ผ่านกรรมวิธีผลิตที่สะอาดถูกหลักอนามัย 
ไม่มีกลิ่นเหม็นหืน กุนเชียงแต่ละเส้นมีความยาวระหว่าง 5
 - 8 นิ้ว สีตามธรรมชาติของกุนเชียง บรรจุสูญญากาศ 
ขนาดไม่ต่ากว่า 900 กรัม/แพ็ค

240 กิโลกรัม

32 ไข่ไก่เบอร์ 3 ไข่ไก่ใหม่ สด น้ําหนักฟองละไม่น้อยกว่า 50 กรัม ภายใน
ไข่แดงกลมนูน ไข่ขาวหุ้มไข่แดงโดยรอบ ผิวเปลือกไม่มัน 
สะอาด ไม่มีมูลสัตว์ปนเปื้อน ไม่มีรอยแตกร้าว

155,340 ฟอง

33 ไข่เค็ม ไข่เป็ดเค็มต้มสุก น้ําหนักฟองละไม่น้อยกว่า 65 กรัม รส
ไม่เค็มมาก ไข่แดงสีแดงมัน ไข่ขาวนุ่ม แน่น ไม่มีรูพรุน ไม่
มีฟองอากาศ เปลือกขาวสะอาด ไม่มีรา ทําจากไข่ใหม่ ไม่
มีรอยแตกร้าว

3,600 ฟอง



ลําดับ รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
34 เบคอน ทําจากเนื้อหมูสามช้ัน ลอกหนัง ตัดแต่งและคัดส่วนที่ช้ัน

ไขมันไม่หนา สไลด์ยาวเป็นแผ่นบาง ๆ ยาวประมาณ 8-9
 นิ้ว จานวน 40 ช้ิน/กก. บรรจุถุงละ 0.5 กก.

5 ขีด

35 แฮม ผลิตจากหมูเนื้อแดงล้วน หั่นเป็นแผ่นบางๆ สี่เหลี่ยม ไม่
แช่แข็ง สด ใหม่ ไม่แต่งสี ไม่มีกลิ่นเหม็น ปลอดจากสาร
บอแร็กส์

5 ขีด

36 ไส้กรอกไก่ ทําจากเนื้อไก่ เป็นไส้กรอกอย่างดี ไม่แต่งสี ไม่มีกลิ่นเหม็น
 ปลอดจากสารบอแร็กส์ ได้มาตรฐานข้อกาหนด HALAL 
ขนาดยาวประมาณแท่งละ 3.5-4 นิ้ว

5 ขีด

37 ไส้กรอกหมู ทําจากเนื้อหมู เป็นไส้กรอกอย่างดี ไม่แต่งสี ไม่มีกลิ่น
เหม็น ปลอดจากสารบอแร็กส์ ขนาดยาวประมาณแท่งละ
 3.5-4 นิ้ว จานวน 25-30 ช้ิน/กก. บรรจุถุงละ 1 กก.

5 ขีด



บ

                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
                       หมวด ข. ผักและผลไม้    จํานวน ๙๒ รายการ

ลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
1 ผักกาดหอม  สด อ่อน ใบเขียวสีอ่อน ไม่มีราก ไม่

ชํ้า ไม่ชุ่มน้ํา
73           กิโลกรมั ผักอินทรีย์

2 บวบหอม  ผลอ่อน สดและสะอาด มีสภาพ
สมบูรณ์ ไม่หักหรือแตก ค่อนข้างตรง 
แต่ละลูกต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า 10
 นิ้ว ไม่เกิน5 ลูก/กก.

565         กิโลกรัม

3 บ๊อคเคอรี่  พุ่มดอกสีเขียวสด อ่อน ก้านใบสั้น
เสมอดอก ก้านไม่แตก ก้านยาวต่ํา
จากดอกไม่เกิน 3 นิ้ว

205         กิโลกรัม

4 ดอกหอม  ก้านดอกสีเขียว ตรง ไม่ชํ้า ไม่เน่า 265         กิโลกรัม

5 ยอดมะพร้าว  มีสีขาวนวล อ่อน อวบน้ํา เนื้อเนียน
ไม่มีเสี้ยน ไม่เหม็นสาบ หั่นตามใบสั่งซื้อ

169         กิโลกรัม

6 หัวไชเท้า  เนื้อในสีขาว สด สะอาด อ่อน ไม่ฟ่าม
 ไม่มีหนอน

625         กิโลกรัม

7 ผักกูด  ยอดอ่อน สด สะอาด ทั้งก้านและใบสี
เขียวเข้ม ไม่เหี่ยวหรือช้ํา ใบไม่เน่า

61           กิโลกรมั ผักอินทรีย์

8 ตําลึงเด็ด  ยอดอ่อน สด สะอาด ทั้งก้านและใบสี
เขียว ไม่เหี่ยวหรือช้ํา ใบไม่เน่า

61           กิโลกรมั ผักอินทรีย์

9 ผักบุ้งจีน  สดและสะอาด ลาต้นอ่อน ตัดราก
และส่วนที่เป็นลาต้นที่แก่ออก มีทั้ง
ก้านและใบ ใบสีเขียวมีสภาพสมบูรณ์ 
ใบไม่เหี่ยวหรือช้า ใบไม่ม้วน มีความ
ยาวไม่เกิน 12 นิ้ว (วัดจากยอดถึงโคน)

961         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

10 ขึ้นช่าย  ต้นใบเขียว สด ไม่เน่า ต้นยาว 10 
นิ้วขึ้นไป ใบใหญ่สวย สีเขียวอ่อน ตัด
ส่วนรากออก ไม่มีดิน ล้างสะอาด

139         กิโลกรมั ผักอินทรีย์



บลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
11 มะเขือยาว  ขั้วเขียวสด ผิวตึงเรียบเป็นมัน ไม่งอ 

เนื้อในอ่อน ไม่มีรูหนอนหรือจุดเน่า 
ไม่มีรอยช้ํา ลูกโต ขนาดใกล้เคียงกัน 
แต่ละผลต้องยาวไม่ต่ากว่า 10 นิ้ว

300         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

12 กวางตุ้งไต้หวัน  สด ใบสีเขียวอ่อน ไม่หัก ไม่ชํ้า ไส้ไม่
เน่า ไม่เป็นหนอน แห้งน้ํา

450         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

13 ถั่วงอก  สด สะอาด ลําต้นอวบสีขาว ส่วนหัว
ถั่วงอกไม่มีเปลือกติด และไม่มีใบ แต่
ละต้นมีความยาวไม่เกิน 2.5 นิ้ว

1,465      กิโลกรัม

14 กระหล่ําปลี  ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่ตํ่ากว่าหัวละ
 13 ซม. ตัดแต่งใบเขียวห่อหุ้ม
ภายนอกออก สด สีเขียวอ่อน กลมนูน
 ไม่มีหนอน ไม่เน่า กาบใบไม่ช้า

2,740      กิโลกรัม

15 แครอท  เนื้อแน่น ผิวเรียบ ไม่แตก ไม่งอกต้น 
ไม่เป็นเสี้ยน สีส้มสด ไม่มีก้าน มี
ลักษณะเป็นหัวเดียวสมบูรณ์ จานวน 
4-5 หัว/กก.

1,597      กิโลกรัม

16 ต้นหอม  ใบเขียวสด ยาวไม่เกิน 12 นิ้ว ใบติด
ลําต้น ไม่หัก ไม่เน่า รากสั้น ไม่มีดิน 
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

367         กิโลกรัม

17 พริกขี้หนู  เม็ดเล็ก สีเขียว หรือแดง สด สะอาด 
เด็ดขั้วออก ไม่ล้างน้ํา ไม่เน่า ไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน

109         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

18 ถั่วหวาน  ฝักอ่อน เขียว สด ฝักสมบูรณ์ อวบ 
ไม่มีหนอนเจาะ ตัดหัวท้าย ลอกใย
ข้างฝักออก หรือตามรายการใบสั่งซื้อ

85           กิโลกรัม

19 ลูกแตง  ผิวสีเขียวอ่อน สด เนื้อในอ่อน เมล็ด
อ่อน ไม่เป็นรูหนอนเจาะ ไม่เน่า ไม่
แกร็น จํานวน 5-6 ลูก/กก

265         กิโลกรัม

20 ขมิ้นหัว  สดและสะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ไม่
แตกหรือมีรอยฉีกขาด เนื้อแข็งไม่มี
ราก ขนาดเป็นแง่ง สีเหลืองเข้ม

37           กิโลกรัม

21 กระเจี๊ยบเขียว  ฝักสีเขียวอ่อนเรียวยาว ผิวฝักมี
เหลี่ยมเป็นสัน ไม่เหี่ยว ไม่เน่า

385         กิโลกรมั ผักอินทรีย์



บลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
22 ฟักทอง   มีเนื้อแน่นเหนียว สีเหลืองปนสีเขียว 

เนื้อหนาไม่ต่ากว่า 1 นิ้ว ไม่มีดินติดผล
 ไม่เน่า เหี่ยว

385         กิโลกรัม

23 ผักขม  สด รากสะอาด ไม่มีดิน ไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน

145         กิโลกรัม

24 ไหลบัว  เป็นก้านยาวสีขาว แข็ง กดไม่ยุบ ไม่
ชํ้า ไม่เน่า

505         กิโลกรัม

25 มะเขือเทศสีดา  สด ผิวเรียบตึงเป็นมัน ไม่ชํ้า ไม่เป็น
จุดเน่า เนื้อแน่น กรอบ

85           กิโลกรัม

26 ใบชะพลู  ใบสีเขียวสด ผิวมัน ไม่เน่า ไม่ชํ้า 37           กิโลกรมั ผักอินทรีย์
27 ผักชีฝอย  ลําต้นและใบสีเขียว สด อ่อน ไม่มี

ใบเหลืองไม่ชํ้า ไม่เน่า รากสะอาด ไม่
มีดิน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

151         กิโลกรัม

28 หน่อสับปะรด  เนื้ออ่อน นุ่ม ไม่ใส่สารฟอกขาว  ไม่มี
สิ่งเจือปน หั่นฝอย

157         กิโลกรัม

29 ใบมะกรูด  ใบเขียว สด สะอาดมีกลิ่นหอม ไม่มี
เพลี้ยขาว หรือราดํา

12           กิโลกรมั ผักอินทรีย์

30 พริกอ่อนเขียว  เม็ดใหญ่สีเขียว ขั้วเขียว สด ไม่มีจุด
ดํา ไม่เน่า ไม่เป็นหนอน เม็ดตรง ผิว
มันเรียบ

289         กิโลกรัม

31 พริกแดงเม็ดใหญ่  เม็ดใหญ่ยาวสีแดงขั้วเขียว สด ไม่มี
จุดดา ไม่เน่า ไม่เป็นหนอน เม็ดตรง 
ผิวมัน

271         กิโลกรัม

32 ใบยี่หร่า  ใบเขียว สด อ่อน รากสะอาด ไม่มีดิน
 และสิ่งปนเปื้อน

109         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

33 ขิงซอย  เป็นขิงอ่อนที่สดและสะอาด ขูดผิว
ออกหมด หั่นฝอยเป็นเส้น ลักษณะเส้น
เล็กๆ ตามความยาวของขิง มีความ
ยาวระหว่าง 1.5 - 2.5 นิ้ว

169         กิโลกรัม

34 เห็ดหูหนู  สด สะอาด แห้งน้ํา ตัดส่วนโคนทิ้ง ไม่
เป็นเมือก ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

217         กิโลกรัม

35 หน่อไม้ต้มหั่น  เนื้ออ่อน นุ่ม ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารฟอก
ขาว ไม่ใส่สารบอรแรกซ์ ไม่มีสิ่งเจือปน
 หั่นฝอยหรือแฉลบ ตามใบสั่งซื้อ

385         กิโลกรัม



บลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
36 กวางตุ้ง  ลาต้นสมบูรณ์ใบและลาต้นสีเขียวสด 

ไม่มีใบเหลือง ไม่มีหนอนเจาะ ไม่ช้า 
ความยาวไม่น้อยกว่า 12 นิ้ว

1,595      กิโลกรมั ผักอินทรีย์

37 หอมใหญ่  กลม ป้อม เปลือกนอกสีน้ําตาล ไม่ชํ้า
 ไม่เน่า ไม่มีดินติด

877         กิโลกรัม

38 มะนาว  ขนาด 22- 25 ลูก/กก. น้ํามาก 
เปลือกบาง ไม่เหลือง ไม่เน่า ไม่มีจุดดํา
 ผิวเรียบ

325         กิโลกรัม

39 เห็ดนางรมหลวง  อวบสด เส้นผ่าศูนย์กลางดอก
ประมาณ 2 ซม. ความยาวของดอกไม่
เกิน 4 นิ้ว ดอกใหม่ ไม่ช้า ไม่อมน้า

505         กิโลกรัม

40 ตะไคร้  ตะไคร้ สด สะอาด เฉพาะส่วนลําต้น 
มีสภาพสมบูรณ์ ไม่มีใบและราก ลํา
ต้นมีความยาวไม่เกิน 8 นิ้ว

205         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

41 ข่าอ่อน  เป็นข่าอ่อนสด ผิวขาว อวบ สะอาด 
ไม่มีดิน ไม่มีสิ่งปนเปื้อน มีส่วนลําต้น
ติดมายาวไม่เกิน 3 นิ้ว หรือตามใบสั่ง
ซื้อ

277         กิโลกรัม

42 มะเขือเทศท้อ  ขนาด 12-15 ลูก/กก. ขั้วเขียว สด 
ผิวเรียบตึงเป็นมัน สีแดง สดสม่ําเสมอ
 ไม่สุกงอม ไม่เน่า ไม่ชํ้า

181         กิโลกรัม

43 ผักชีฝรั่ง  ใบเขียว สด อ่อน รากสะอาด ไม่มีดิน
 และสิ่งปนเปื้อน

67           กิโลกรัม

44 ใบแมงลัก  กลิ่นหอม ก้านเขียว ใบสดไม่ชํ้า ไม่
ร่วง ไม่มีดิน

85           กิโลกรัม

45 พริกขี้หนูเด็ดก้าน  เม็ดเล็ก สีเขียว หรือแดง สด สะอาด 
เด็ดขั้วออก ไม่ล้างน้า ไม่เน่า ไม่มีสิ่ง
ปนเปื้อน

37           กิโลกรัม ผักอินทรีย์

46 กระชายซอย  เป็นกระชายที่สดและสะอาด หั่นเป็น
เส้นเล็กๆ ตามความยาวของกระชาย 
มีความยาวระหว่าง 2 - 3 นิ้ว

121         กิโลกรัม

47 ใบโหระพา  ใบใหญ่สีเขียว สด มีกลิ่นหอม ไม่
พรมน้ํา ใบไม่มีรอยดํา ไม่ชํ้า

91           กิโลกรมั ผักอินทรีย์



บลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
48 พริกแดงเด็ด  เม็ดเล็ก แดง สด สะอาด เด็ดขั้วออก 

ไม่ล้างน้ํา ไม่เน่า ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
115         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

49 พริกไทยสด  อ่อน สดและสะอาด มีสภาพสมบูรณ์
ทั้งช่อ เมล็ดพริกไทยอยู่ติดช่อเรียงกัน
เต็มช่อ เม็ดสีเขียว

43           กิโลกรัม

50 ข้าวโพดอ่อนแกะเปลือก  สด อ่อน ไม่มีใยข้าวโพด ยาว
ประมาณ 9-10 ซม. ติดขั้ว ขั้วยาวไม่
เกิน 2 - 4 ซม.

133         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

51 สายบัว  ลอกเปลือกออก ขาวกรอบ สด 
สะอาด ไม่มีดอก ไม่แช่น้ํา

205         กิโลกรัม

52 มะเขือกรอบ  ไม่มีขั้ว ผิวเรียบ เกลี้ยง เต่งตึง ไม่มี
รอยแตกหรือฉีก ผิวสีขาวถึงสีเขียว
อ่อน เนื้อในอ่อน สด ไม่มีรูหนอนเจาะ
หรือจุดเน่า ลูกโตเสมอกัน แต่ละลูก
ต้องมีน้ําหนักระหว่าง 30 - 35 กรัม

397         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

53 ถั่วฝักยาว  อ่อน สด สะอาด มีสภาพสมบูรณ์ ฝัก
ไม่พอง ฝักยาวตรง โตสมํ่าเสมอกันทั้ง
ฝัก ฝักสีเขียวอ่อนถึงเขียวเข้ม เมล็ด
เกาะติดกันแน่น แต่ละฝักต้องมีความ
ยาวระหว่าง 12-18 นิ้ว

1,225      กิโลกรัม

54 มันฝรั่ง  เป็นหัว ไม่มีดินติด ผิวเต่งตึง ไม่เน่า ชํ้า 205         กิโลกรัม

55 ใบกระเพรา  ใบสวยใหญ่ ก้านเขียว สด สะอาด มี
กลิ่นหอม ไม่มีราก ไม่มีดิน ใบและยอด
ไม่เป็นสีดํา ใบไม่ร่วง

157         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

56 มะเขือพวงเด็ด  อ่อน เด็ดขั้วใหม่ สด ไม่มีเม็ดเน่าปน 
ไม่เป็นรูหนอนเจาะ

205         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

57 มะเขือเทศราชินี  สด ผิวเรียบตึงเป็นมัน ไม่ชํ้า ไม่เป็น
จุดเน่า เนื้อแน่น กรอบ

157         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

58 มะละกอดิบ  มะละกอดิบ  เนื้อหนา สด สะอาด 265         กิโลกรัม



บ

บ

ลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
59 ฟักอ่อน  ฟักเขียวผลค่อนข้างตรงสม่ําเสมอกัน 

ไม่ฟ่าม แต่ละผลต้องมีน้าหนักไม่ตํ่า
กว่า 3 กิโลกรัม เนื้อฟักเป็นสีขาว 
เนื้อหนาไม่ตํ่ากว่า 1 นิ้ว กรอบ

1,285      กิโลกรมั ผักอินทรีย์

60 ลูกกล้วยดิบต้มหั่น  ลูกดิบกล้วยต้มหั่นตามใบสั่งซื้อ เนื้อ
แน่น ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว ใหม่ ไม่เน่า

145         กิโลกรัม

61 แตงกวา  ผลอ่อน สด สะอาด มีสภาพสมบูรณ์ 
ผลค่อนข้างตรง ผิวเกลี้ยง เนื้อแน่น 
ผลสีเขียวอ่อนปนเขียวแก่ ไม่มีก้านติด
มา แต่ละลูกมีความยาวไม่ตํ่ากว่า 2 นิ้ว

805         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

62 คูณหั่น  ก้านใบสีเขียวอมขาว ปอกเปลือก ไม่
เน่าหั่นตามใบสั่งซื้อ

745         กิโลกรัม

63 ผักกาดขาว  สด ลําต้นห่อ ใบสีเขียวอ่อนไม่หัก ไม่
ชํ้า ไส้ไม่เน่า ไม่เป็นหนอน ไม่ชุ่มน้ํา

1,345      กิโลกรัม

64 ดอกกะหล่ํา  ดอกขาวสะอาด เส้นผ่าศูนย์กลางดอก
ไม่น้อยกว่า 5 นิ้ว ไม่เป็นจุดด่างดํา ไม่
ชํ้า ไม่มีหนอน ไม่มีใบ และก้านยาวต่ํา
จากดอกไม่เกิน 2 นิ้ว

205         กิโลกรัม

65 เห็ดนางฟ้า  ดอกสด ดอกยาวเสมอกัน ดอกไม่ชํ้า 
ไม่อมน้ํา ไม่มีกลิ่นเปรี้ยว

337         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

66 มะระจีน  ขนาดลูกยาวไม่ตํ่ากว่า 10 นิ้ว ผิวสี
เขียวอ่อน สด ผลตรง ไม่เหลืองสุก

505         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

67 คะน้า  ลําต้นและใบสีเขียว สด ไม่แก่ ไม่มี
หนอน

625         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

68 ผักจิงจูฉ่าย  เนื้อใบหนา เป็นแฉก สดใหม่ ไม่เหี่ยว
เน่า

85           กิโลกรมั ผักอินทรีย์

69 แขนงกระหล่ํา  ต้นและใบอ่อน สด ไม่มีหนอน ไม่มี
แมลงเจาะ สูงไม่เกิน 3 นิ้ว

205         กิโลกรัม

70 คะน้าฮ่องกง  ต้นและใบสีเขียว สด อวบ อ่อน ไม่มี
หนอน ความยาวลําต้นไม่เกิน5-6 นิ้ว

265         กิโลกรัม

ลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ



บ

71 บวบหอม  ผลอ่อน สดและสะอาด มีสภาพ
สมบูรณ์ ไม่หักหรือแตก ค่อนข้างตรง 
แต่ละลูกต้องมีความยาวไม่ต่ากว่า 8 
นิ้ว ไม่เกิน 7 ลูก/กก.

320         กิโลกรมั ผักอินทรีย์

72 มะละกอหั่น  มะละกอดิบ ปอกเปลือก เอาเมล็ด
ออก เนื้อหนา สด สะอาด หั่นชิ้นตาม
ใบสั่งซื้อ

1,105      กิโลกรัม

73 บวบเหลี่ยม  ผลอ่อน สดและสะอาด มีสภาพ
สมบูรณ์ ไม่หักหรือแตก ค่อนข้างตรง 
แต่ละลูกต้องมีความยาวไม่ตํ่ากว่า 10
 นิ้ว ไม่เกิน5 ลูก/กก.

240         กิโลกรัม

74 ดอกข้าวโพด  สด อ่อน ไม่มีใยข้าวโพด ยาว
ประมาณ 9-10 ซม. ติดขั้ว ขั้วยาวไม่
เกิน 2 - 4 ซม.

120         กิโลกรัม

75 มะเขืออ่อน  ผลอ่อนสีเขียวสดขนาดเล็ก ขั้วสด 
กรอบ ไม่เหลือง ไม่มีแมลงเจาะ

150         กิโลกรัม

76 แคนตาลูป  สด แก่จัดกลิ่นหอม ไม่ชํ้า ไม่เน่า เนื้อ
กรอบนุ่ม รสหวาน ไส้ไม่ล้ม ขนาด 
น้ําหนักไม่น้อยกว่าลูกละ 1.5 กก.

600         กิโลกรัม

77 กล้วยไข่  ผิวเหลืองทอง ไม่ชํ้า ไม่เป็นจุดดํา แก่
จัด รสหวาน พร้อมรับประทาน 
น้ําหนักไม่ตํ่ากว่า50 กรัม ต่อลูก

1,188  หวี 

78 กล้วยน้ําว้า  ผิวเหลือง ไม่ชํ้า ไม่เป็นจุดดํา แก่จัด 
ไม่มีเมล็ด ไม่มากกว่า 16 ลูก/หวี 
(ตามชนิดที่สั่งซื้อ)

1,188  หวี 

79 ส้มเขียวหวานเล็ก  ผิวบาง สะอาด เป็นมัน เนื้อในสีส้ม 
ไม่ฝ่อ ไส้กลางไม่เป็นน้ํา รสหวาน 
ขนาด 10-12 ผล/กก.

576 กิโลกรัม

80 ส้มโชกุน  ผิวบาง สะอาด เป็นมัน เนื้อในสีส้ม 
ไม่ฝ่อ ไส้กลางไม่เป็นน้า รสหวาน 
ขนาด 8 - 9 ผล/ กก

1,440 กิโลกรัม

81 ฝรั่ง  แก่จัด ผิวขาว ไม่มีจุดดํา เนื้อฟู 
หวานกรอบ ไม่สุก ขนาด 3-4 ผล/ กก.

1,080 กิโลกรัม

ลําดั รายการ  รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ



82 แตงโม  เปลือกบาง เนื้อในสีแดง เนื้อแน่น ไส้
ไม่ล้ม รสหวาน ขนาดน้ําหนักลูกละ
ไม่ต่ากว่า 2.5 กก.

4,140 กิโลกรัม

83 สับปะรด  ปอกเปลือก สด ใหม่ เนื้อในสีเหลือง
เข้ม รสหวาน กรอบ น้ําหนักลูกละไม่
น้อยกว่า 0.5 กก.

792 ลูก

84 สับปะรดแกง  ปอกเปลือก สด ใหม่ เนื้อในสีเหลือง
เข้มไม่ชํ้า

480         กิโลกรัม

85 ชมพู่  แก่จัด สด เนื้อหนา ไม่ชํ้า ไม่มีหนอน 
รสหวาน กรอบ ขนาด 8 - 10 ผล/กก.

900 กิโลกรัม

86 แก้วมังกร  เปลือกไม่เป็นจุด ไม่ชํ้า สด เนื้อสีขาว 
รสหวาน ขนาด น้ําหนักไม่ตํ่ากว่าลูก
ละ 450 กรัม

540 กิโลกรัม

87 ลองกอง  สดเป็นช่อ รสหวาน กลิ่นหอม ผิว
สะอาด ไม่ชํ้า ไม่เน่า ไม่มีเพลี้ย ลูก
ขนาดกลาง โตเท่า ๆกัน

792 กิโลกรัม

88 มังคุด  ขั้วสด หวาน แก่จัด เนื้อในสีขาว ผล
โตเสมอกัน ขนาดไม่เกิน 12 ลูก / กก.

900 กิโลกรัม

89 ลางสาด  สดเป็นช่อ รสหวาน กลิ่นหอม ผิว
สะอาด ไม่ชํ้า ไม่เน่า ไม่มีเพลี้ย ลูก
ขนาดกลาง โตเท่า ๆกัน

540 กิโลกรัม

90 เงาะ  สดใหม่ เปลือกบาง เนื้อร่อน หวาน 
กรอบ แห้ง ไม่มีจุดเน่า ไม่มีเพลี้ย 
น้ําหนัก 20-25 ลูก/กก

2,160 กิโลกรัม

91 แอ๊ปเป้ิล  สด ผิวเรียบ เป็นมันสีแดง ชมพูไม่มี
จุดเน่า เนื้อในสีเหลืองอ่อน แก่จัด 
หวาน กรอบ น้ําหนักไม่น้อยกว่า 
200กรัม/ ลูก

1,440 ผล

92 องุ่น  ขั้วสด ใหม่ ลูกติดก้านสดแน่นเป็น
พวง ผิวเรียบตึง ไม่มีจุดดํา ไม่ชํ้า ไม่
เน่า รสหวาน

360 กิโลกรัม



ง ม

มส

                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
หมวด ค. ของชํา,ของแห้ง,เครื่องปรุงรส,เครื่องดื่ม,ขนม จํานวน ๖๑ รายการ

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
1 พริกช้ีฟ้าแห้ง แห้  ใหม่ ไม่ ีรา สีพริกแดง ไม่

มีสิ่งปนเปื้อน ไม่มีเม็ดด่างขาว
61            กิโลกรัม

2 พริกไทยป่น บดละเอียด ไม่ ี ิ่งปนเปื้อน 
ขนาดบรรจุขวดละ 60 กรัม

400          ขวด

3 กะปิ สีธรรมชาติ ไม่เก่าคล้ํา กลิ่นหอม 72            กิโลกรัม

4 หอมแดง ไม่มีจุก ไม่ฝ่อ ไม่เป็นจุด ไม่เน่า 
ไม่เป็นราดํา ไม่มีส่วนที่งอก

108          กิโลกรัม

5 หอมแขก ไม่ฝ่อ ไม่เป็นจุด ไม่เน่า ไม่เป็น
ราดํา ไม่มีส่วนที่งอก

168          กิโลกรัม

6 กระเทียม เป็นกระเทียมแห้ง แกะเป็นกลีบ
 ไม่ฝ่อ ไม่เป็นรา หรือจุดดํา 
กลีบไม่โตมาก มีเปลือกบาง ๆ

515          กิโลกรัม

7 น้ําพริกแกงป่าแดง สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

30            กิโลกรัม

8 น้ําพริกแกงป่าเขียว สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

108          กิโลกรัม

9 น้ําพริกแกงเผ็ด สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

144          กิโลกรัม

10 น้ําพริกแกงกะทิ สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

96            กิโลกรัม

11 น้ําพริกแกงส้ม สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

108          กิโลกรัม

12 น้ําพริกแกงเขียวหวาน สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

12            กิโลกรัม



ง ส ม

น

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
13 วุ้นเส้น เส้นแห้  ีขาว ไม่ ีราดํา 

ขนาดน้ําหนัก 500 กรัม./ห่อ
84            ห่อ

14 เส้นหมี่ขาว สด ผลิตใหม่ เส้นเหนียว ไม่เป็น
รา ไม่เหม็นเปรี้ยว

300          กิโลกรัม

15 เครื่องก๋วยเตี๋ยว ประกอบด้วยเกากี้ ฮ่วยซัว 
ตังเซียม เง็กเต๊ก ไม่เก่าเก็บ ไม่
มีสิ่งปนเปื้อน ห่อละ 40 กรัม

180          ห่อ

16 ต้ังฉ่าย สด ใหม่ ไม่มีกรวดหรือทราย 
ขนาดบรรจุ 500 กรัม/ถุง

208          ถุง

17 ผงพะโล้ กลิ่นหอม ใหม่ บดละเอียด 
บรรจุ นน. 50 กรัม /ซอง

240          ซอง

18 ดอกไม้จีน สีเหลือง ธรรมชาติ ไม่เป็นรา ไม่
เก่าหรือเหม็นสาบ ไม่มีสาร
ฟอกสี สะอาด ปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อน

36            กิโลกรัม

19 เห็ดหอมแห้ง ดอกโต ไม่เหม็นหื  ไม่เก่าเก็บ 
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน บรรจุ นน. 
100 กรัม /ถุง

800          ถุง

20 มะขามเปียก ใหม่  สะอาด สีไม่ดํา รา ไม่มี
สิ่งปนเปื้อน ไม่มีตัวมอดแมลง

288          กิโลกรัม

21 ถั่วลิสงแห้งเม็ดใหญ่ เมล็ดใหญ่ ต้มสุกใหม่ สะอาด 
ไม่มีกลิ่นเหม็นเปรี้ยวและหืน 
ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

120          กิโลกรัม

22 แป้งข้าวโพด ขนาดบรรจุ 700 กรัม/ถุง 36            ถุง

23 แป้งทอดกรอบ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน ไม่เก่าเก็บ ไม่
เหม็นสาบ

120          กิโลกรัม

24 ฟองเต้าหู้ ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่เป็นเชื้อรา 
ไม่มีกลิ่นอับ ไม่แตกหัก

10            กิโลกรัม



มส

บ

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
25 สาหร่ายแห้ง ไม่ ี ิ่งปนเปื้อน ไม่เก่าเก็บ ไม่

เหม็นสาบ
36            กิโลกรัม

26 น้ําตาลป๊ีป ทําจากน้ําตาลมะพร้าว ไม่ใส่
สารฟอกสี ไม่เหลวและไม่แข็ง
มาก สะอาด ปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อน

48            กิโลกรัม

27 น้ําตาลอ้อย ใหม่ ไม่ช้ืน สีธรรมชาติ ไม่เกาะ
กันเป็นก้อนแข็ง

48            กิโลกรัม

28 หัวไชโป๊ซอยเส้น ใหม่  สะอาด ไม่ใส่สีสังเคราะห์
 สีไม่ดํา รา ไม่มีสิ่งปนเปื้อน

12            กิโลกรัม

29 สปาเกตต้ี ชนิดเส้นแบนหรือเส้นกลม ไม่
แตกหัก

10            กิโลกรัม

30 มักกะโรนี ชนิดข้องอหรือชนิดเกลียว ไม่
แตกหัก

10            กิโลกรัม

31 โปรตีนเกษตรเม็ด ใหม่ ไม่เก่าเก็  ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
  ชนิดตามใบสั่งซื้อ

10            กิโลกรัม

32 โปรตีนเกษตรแผ่น ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
  ชนิดตามใบสั่งซื้อ

10            กิโลกรัม

33 โปรตีนเกษตรก้อน ใหม่ ไม่เก่าเก็บ ไม่มีสิ่งปนเปื้อน
 ชนิดตามใบสั่งซื้อ

5              กิโลกรัม

34 ปลาหมึกเจ สําหรับประกอบอาหารเจ ชนิด
ตามใบสั่งซื้อ

5              กิโลกรัม

35 กุ้งเจ สําหรับประกอบอาหารเจ ชนิด
ตามใบสั่งซื้อ

5              กิโลกรัม

36 ลูกช้ินเจ สําหรับประกอบอาหารเจ ชนิด
ตามใบสั่งซื้อ

5              กิโลกรัม



น

ม

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
37 ซอสเห็ดหอมเจ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 700 

มิลลิลิตร/ขวด
180          ขวด

38 ผงปรุงรสเห็ดหอมเจ ผงปรุงรสทําจากเห็ดหอม 
บรรจุซองละไม่น้อยกว่า 70 
กรัม

10            ซอง

39 มาการีน ขนาดน้ําหนักไม่ ้อยกว่า 100
กรัม /กระป๋อง

20            กระป๋อง

40 ขนมปังแถว ผลิตใหม่ เนื้อเนียนนุ่ม ขนาด 
480 กรัม

20            แถว

41 น้ําพริกแกงเจ  สีธรรมชาติ ไม่คล้ํา ไม่ใส่สี
สังเคราะห์ ไม่เค็มมาก ไม่ขม

2              กิโลกรัม

42 ขนมปัง สด ใหม่ เนื้อเนียนนุ่  ไม่ขึ้นรา 
คละไส้

47,520  ช้ิน 

43 เต้าเจี้ยว สะอาด ไม่ขึ้นรา บรรจุขวดละ
ไม่น้อยกว่า ขนาด ๘0๐ ซีซี

24            ขวด

44 น้ําตาลทราย น้ําตาลทรายขาว มีมาตรฐาน 
อย.บรรจุถุงละ 1 กิโลกรัม ไม่มี
สิ่งปนเปื้อน

1,900       กิโลกรัม

45 เกลือ ป่นละเอียด ขาวสะอาด มี
มาตรฐาน อย.บรรจุถุงละไม่
น้อยกว่า 150 กรัม

2,000       ถุง

46 น้ําปลา เกรดดี ผลิตจากปลาไส้ตัน ไม่
น้อยกว่า 70 %

480 ขวด

47 น้ํามันถั่วเหลือง น้ํามันถั่วเหลือง 100% ชนิด
ขวด 1 ลิตร / ขวด

1,152 ขวด

48 ซีอิ๊วขาว สูตร 1 ขนาดบรรจุ 700 
มิลลิลิตร/ขวด

1,440 ขวด



ข

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
49 ซอสปรุงรส ขนาดบรรจุ 600 มิลลิลิตร/

ขวด ใช้ปรุงรส อาหาร
720 ขวด

50 ซอสหอยนางรม ผลิตจากหอยนางรม ไม่น้อย
กว่า 30 % ขนาดบรรจุ 600 
มิลลิลิตร/ขวด

1,080 ขวด

51 ซีอิ๊วดํา สูตรเจ ไม่ ึ้นรา ขนาดบรรจุ 
940 มิลลิลิตร/ขวด

200 ขวด

52 น้ําจิ้มไก่ ไม่มีราดํา สีไม่คล้ํา มี อย.ขนาด
บรรจุ 700 มิลลิลิตร/ขวด

144 ขวด

53 ซอสมะเขือเทศ สีไม่ดําคล้ํา ไม่มีรา มี อย. 
ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 500 
มิลลิลิตร /ขวด

240 ขวด

54 ปลากระป๋อง ทํามาจากปลาซาดีน ขนาด
บรรจุกระป๋อง 155 กรัม ฝาดึง

1,800 กระป๋อง

55 ผักกาดกระป๋อง กรอบ ไม่ยุ่ย ไม่เหม็น ฝา
กระป๋องมีที่ดึงเปิด ไม่ขึ้นสนิม 
ไม่บุบ มี อย.

1,800 กระป๋อง

56 น้ําหวาน ขนาดบรรจุ 710 มิลลิลิตร./
ขวด สีตามใบสั่งซื้อ

144 ขวด

57 นมสด HUT ขนาด 180 ไขมัน<15%ไม่เก่าเก็บ ไม่เกิน
อายุการบริโภค  ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า  180 ml. มีอย.

36,000 กล่อง

58 โอวัลตินน้ํากล่อง เครื่องดื่มผสมมอลต์สลัด UHT 
 ไม่เก่าเก็บไม่หมดอายุ บรรจุใน
กล่องปิดสนิท ขนาดบรรจุไม่
น้อยกว่า  180 ml. มีอย.

7,200 กล่อง



อ

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
59 นมถั่วเหลืองเจ นมถั่วเหลือง UHT  ไม่เก่าเก็บ

ไม่หมดอายุ บรรจุในกล่องปิด
สนิท ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  
180 ml. มีอย.

7,200 กล่อง

60 น้ําผักผลไม้ มีส่วนผสมของน้ําผักผลไม้ 
40% ไม่เก่าเก็บไม่หมดอายุ 
บรรจุในกล่องปิดสนิท ขนาด
บรรจุไม่น้อยกว่า  180 ml. 
มีอย

36,000 กล่อง

61 นมถั่วเหลืองสูตรน้ําตาลน้ นมถั่วเหลือง UHT  สูตร
น้ําตาลน้อย ไม่เก่าเก็บไม่
หมดอายุ บรรจุในกล่องปิดสนิท
 ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า  180
 ml. มีอย.

2,190 กล่อง



                                        รายการเครื่องบริโภคสําหรับผู้ป่วย
                                 โรงพยาบาลตราด  จังหวัดตราด
                           หมวด ง. ข้าวสาร จํานวน ๓ รายการ

ลําดับ รายการ รายละเอียด จํานวนใช้ หน่วย หมายเหตุ
1 ข้าวสารหอมมะลิ ข้าวหอมมะลิ  100 % เต็ม

เมล็ดหอมนุ่ม สะอาด ไม่ต้อง
แช่น้ํา

7,200 กิโลกรัม

2 ข้าวกล้องหอมมะลิ หอม สะอาด สามารถหุงได้
ทันที ไม่ต้องแช่น้ํา

2,400 กิโลกรัม

3 ข้าวสารนาปี ข้าวขาว 5 % ข้าวนาปี 
คุณภาพดี ขาวสะอาด ร่วนหุง
ขิ้นหม้อ

7,200 กิโลกรัม
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