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ใบเสนอราคาหุ่นจ าลองอาหาร [FOOD MODEL] 
เรียน  

สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย มีความยินดีขอเสนอราคาหุ่นจ าลอง [FOOD MODEL]   ตาม
มาตรฐานอาหารแลกเปลี่ยนไทย เป็นหุ่นอาหารที่ท าด้วยเรซิ่น [Resin] ทนต่อความร้อนสูง ขนาดและสีใกล้เคียง
ของจริง สามารถท าความสะอาดได้ จัดอยู่ในจานประทับตราสมาคมฯ พร้อมหุ้มพลาสติกกันฝุ่น เก็บได้ทนนาน ดัง
รายการต่อไปนี้คือ 
จ านวน รายการ เป็นเงิน 
๑ ชุด หุ่นจ าลองอาหาร [FOOD MODEL] ๕๐ ชิ้น ๑๘,๐๐๐.- 

 รวมเป็นเงิน (หนึ่งหมื่นแปดพันบาทถ้วน) ๑๘,๐๐๐.- 

ก าหนดส่งมอบ ภายใน ๖๐ วันท าการ ภายหลังจากสมาคมฯได้รับใบสั่งซื้อการช าระเงิน  

สมาคมฯจะแจ้งให้ทราบเมื่อสินค้าเสร็จสมบูรณ์  โดยท่านต้องโอนช าระเงินเข้าบัญชีก่อน 

ในนาม  สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 

บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอเวนิว รัชโยธิน เลขท่ีบัญชี 404-481991-0  

แฟกซ์ส าเนาการช าระเงินไปยังสมาคมฯ (โทรสาร ๐๒-๙๓๙ ๗๗๘๒) แล้ว สมาคมฯจะจัดส่ง 

สินค้าให้ท่านโดยไม่คิดค่าขนส่ง 

 สมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ท่านจะพิจารณาสั่งซื้อหุ่นจ าลองอาหาร 
[FOOD MODEL] ที่ได้มาตรฐาน เพื่อใช้ในการสอน แสดง แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาล และใช้เป็นสื่อการเรียน การ
สอน แก่นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป ขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ด้วย 
 

ขอแสดงความนับถือ   

                   
             (ผศ.ดร.ชนิดา ปโชติการ) 
          นายกสมาคมนักก าหนดอาหารแห่งประเทศไทย 
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รายละเอยีดหุ่นจ าลองอาหาร (Food model) ๕๐ ช้ิน 

ล าดับ รายการ น า้หนักสุก (กรัม) 
๑ หมูเนื้อแดง ๓๐ 

๒ เนื้อไก่ ๓๐ 

๓ กุ้งขนาดกลาง ( 5ตัว ) ๓๐ 

๔ ปลาท ู ๓๐ 

๕ เนื้อปลาหมึก ๓๐ 

๖ ลูกชิ้นปลา เส้นผ่าศูนย์กลาง 2.5 ซม. 5 ลูก ๓๐ 

๗ ไส้กรอก ๓๐ 

๘ เต้าหู้อ่อน ¾ หลอด ๑๐๐ 

๙ นมสด (ใส่แก้ว) ๒๔๐ ซีซี. 

๑๐ ไข่ไก่ 1 ฟอง ๕๐ 

๑๑ ข้าวสวย ๕๕ 

๑๒ ข้าวกล้อง ๕๕ 

๑๓ ข้าวเหนียว ๓๕ 

๑๔ ขนมจีน ๙๐ 

๑๕ บะหมี่ (ลวก) 2/3 ถ้วยตวง ๗๕ 

๑๖ ก๋วยเตี๋ยวเส้นใหญ่ ๙๐ 

๑๗ วุ้นเส้น (แช่น้ า) 2/3 ถ้วยตวง ๔๓ 

๑๘ ขนมปัง 1 แผ่น ๒๕ 

๑๙ ถั่วเขียวต้ม ½ ถ้วยตวง ๖๕ 

๒๐ มันเทศต้ม ½ ถ้วยตวง ๖๕ 

๒๑ แตงโม ๒๘๕ 

๒๒ สับปะรด ๑๒๐ 

๒๓ มะละกอสุก ๑๑๕ 

๒๔ ส้มเขียวหวาน  ๑๕๐ 

๒๕ กล้วยน้ าว้า(กลาง) 1 ผล ๔๕ 
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ล าดับ รายการ น า้หนักสุก (กรัม) 
๒๖ แก้วมังกร ๙๐ 

๒๗ ชมพู่ (3-4 ผล) ๒๕๐ 

๒๘ แอบเปิล (เล็ก) 1 ผล ๑๐๐ 

๒๙ ส้มโอ 2 กลีบ ๑๓๐ 

๓๐ ฝรั่ง ๑๒๐ 

๓๑ มังคุด ๔ ผล 

๓๒ ทุเรียน ๔๐ 

๓๓ กะหล่ าปลี ๗๐ 

๓๔ ผักคะน้า ๗๐ 

๓๕ ถั่วฝักยาว ๗๐ 

๓๖ ผักกาดขาว ๗๐ 

๓๗ มะเขือเทศ ๗๐ 

๓๘ แครอท ๗๐ 

๓๙ ผักบุ้งจีน ๗๐ 

๔๐ ดอกแค ๗๐ 

๔๑ แตงกวา ๗๐ 

๔๒ ฟักทอง ๗๐ 

๔๓ ถั่วลันเตา ๗๐ 

๔๔ ดอกกะหล่ า ๗๐ 

๔๕ ข้าวโพดอ่อน ๗๐ 

๔๖ น้ ามันพืช 1 ช้อนชา ๕ 

๔๗ เนย 1 ช้อนชา ๕ 

๔๘ กะทิ  ๑ ช้อนโต๊ะ 

๔๙ น้ าสลัดข้น    ๑ ช้อนโต๊ะ 

๕๐ ถั่วลิสง 3 ฝัก ๑๐ เม็ด 

 


