
ล ำดบัที่ สินค้ำ ขนำดบรรจ/ุชนิด
1.หมวด อำหำรและเครื่องดื่ม

1 ปลากระป๋อง ตรา โรซ่า / สามแม่ครัว / ปุม้ปุย๋ กระป๋องละ 150 - 160 กรัม 
2 ปลากระป๋อง ตราอื่นๆ กระป๋องละ 150 - 160 กรัม 
3 ไข่ไก่ แผงละ 30 ฟอง / แพค 10 ฟอง
4 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป แพคละ 5 - 6 ซอง

5 บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป แพคละ 10 - 12 ซอง

6 เส้นหมี่อบแห้ง ห่อ 180 - 200 กรัม

7 วุน้เส้นอบแห้ง ห่อ 20 - 50 กรัม

8 ข้าวสารหอมมะลิบรรจุถุง  ถุง 5 กก.

9 ข้าวสารหอมปทุมบรรจุถุง  ถุง 5 กก.

10 ข้าวสารเจ้าบรรจุถุง ถุง 5 กก.

11 นมถั่วเหลือง แพ็ค (4 - 6 กล่อง)

12 นมเปร้ียวรสชาดต่างๆ แพ็ค (4 - 6 กล่อง)

13 นมสด/พลาสเจอร์ไรซ์/UHT แพ็ค (4 - 6 กล่อง)

14 น้ ากะทิ กล่อง 250 - 500 มล.

15 นมข้นหวาน / นมข้นแปลงไขมันหวาน กระป๋องละ 380 กรัม

16 กาแฟด า ชนิดกล่อง/ซอง

17 กาแฟผงส าเร็จรูป 3 in 1 แพคละ 8 - 30 ซอง

18 กาแฟพร้อมด่ืมปรุงส าเร็จ กระป๋อง 170 - 180 มล.

19 ผลไม้กระป๋อง กระป๋องละ 500 - 600 กรัม

20 น้ าด่ืมบรรจุภาชนะผนึก แพคละ 6 - 12 ขวด

21 น้ าปลาแท้ ขวดละ 700 มล.
22 น้ าปลาผสม ขวดละ 700 มล.
23 น้ าตาลทรายขาว ถุงละ 1 กก.
24 น้ าตาลทรายแดง ถุงละ 1 กก.
25 น้ าตาลมะพร้าว ถุงละ 1 กก.

สินค้ำเป้ำหมำยที่น ำไปจ ำหน่ำยในรถ Mobile

2. หมวด เครื่องปรุงรส

เอกสารแนบท้าย TOR
การจ้างเหมาด าเนินการ

โครงการรถ Mobile…..ลดราคา ! ชว่ยประชาชน กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก จังหวัดบุรีรัมย์
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26 น้ ามันปาล์ม ขวดละ 1 ลิตร
27 น้ ามันถั่วเหลือง ขวดละ 1 ลิตร
28 ซีอิ๊วขาว ขวดละ 700 มล.
29 ซอสปรุงรสถั่วเหลือง ขวดละ 1 ลิตร
30 เกลือ ถุงละ 100 - 500 กรัม 
31 ซอสหอยนางรม ขวดละ 600 มล.
32 ซอสมะเขือเทศ ขวดละ 300 มล.
33 ซอสพริก ขวดละ 300 มล.
34 ผงชูรส ซองละ 80 กรัม
35 ผงปรุงรส ซองละ 165 กรัม
36 กะปิ กระปุก 100 - 300 กรัม
37 น้ าปลาร้าพร้อมปรุง/ปรุงสุก ขวด 150 - 500 มล.

3. ของใชป้ระจ ำวัน
38 แปรงสีฟัน แพค 1 - 3 ชิ้น
39 ผ้าอนามัย ห่อละ 16-20 ชิ้น
40 ผ้าอนามัย ห่อละ 4 - 8 ชิ้น
41 ยาก าจัดยุงและแมลง  กล่อง / ขวด
42 แป้งโรยตัว เด็ก   กระป๋องละ 200-400 กรัม
43 แป้งโรยตัว ผู้ใหญ่ สูตร ธรรมดา กระป๋องละ 200-400 กรัม
44 แป้งโรยตัว ผู้ใหญ่ สูตร เย็น กระป๋องละ 200-400 กรัม
45 โลช่ันทาผิว ขวด 150 - 450 มล.
46 กระดาษช าระ แพค 12 - 24 ม้วน
47 กระดาษทิชชู่ แพค 3 - 5 ห่อ
48 กระดาษทิชชู่แบบเปียก แพค 1 - 3 ห่อ

4. หมวด ผลิตภัณฑ์ช ำระร่ำงกำย
49 สบูก่้อน ก้อนละ 55-65 กรัม
50 สบูเ่หลว/ครีมอาบน้ า ขวดละ 190-500 กรัม
51 แชมพู ขวดละ 330-450 กรัม
52 ครีมบ ารุงผม ขวดละ 330-450 กรัม
53 ยาสีฟัน หลอดละ 150 กรัม

54 ผงซักฟอก ถุงละ190-550 กรัม
55 น้ ายาซักฟอก ถุงละ 380 มล.
56 น้ ายาปรับผ้านุ่ม ถุง

5. หมวด ผลิตภัณฑ์ซักล้ำง
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57 น้ ายาล้างจาน ขวด
58 น้ ายาล้างห้องน้ า ขวด
59 ผลิตภัณฑ์ท าความสะอาดพืน้ ขวด
60 ฟองน้ าล้างจาน / สก็อตไบร์ท แพค 1 - 3 ชิ้น

61 ยาพาราเซตามอล ลดไข้ บรรเทาปวด แผงละ 10  เม็ด
62 ยาธาตุน้ าแดง/น้ าขาว ลดอาการท้องอืด ขวด

7. หมวด สินค้ำเกษตร/สินค้ำชมุชน
63 พืชผัก เช่น ผักบุง้ / คะน้า / ถั่วฝักยาว / มะเขือ ถุงละ 100 - 500 กรัม 
64 มะนาว ถุงละ 10 - 20 ผล
65 อาหารทะเลแห้ง ถุง/แพคละ 100 - 500 กรัม 
66 ผลไม้สด เช่น กล้วยหอม / กล้วยน้ าว้า /สับปะรด ผล/หวี
67 ผลไม้แปรรูป เช่น สับปะรดกวน / กล้วยกวน ถุงละ 100 - 500 กรัม 
68 สินค้า OTOP  เช่น ทองม้วน / น้ าพริกสูตรต่างๆ กระปุก

8. อ่ืนๆ
69 หน้ากากอนามัย กล่อง 50 ชิ้น / แพค 10 ชิ้น
70 เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ 70 % ขวด / หลอด

6. หมวด ยำรักษำโรค


