
 
ประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

เรื่อง เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา  
เนื้อทีโ่ดยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร 

  
 ด้วยคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ มีความประสงค์จะสรรหาผู้เช่าพ้ืนที่พร้อมปรับปรุง
ศูนย์อาหารภายในคณ ะศิลปศึกษา สถาบันบัณ ฑิ ต พัฒ นศิลป์  ต าบลศาลายา จั งหวัดนครปฐม                                 
เนื้ อที่ โดยประมาณ  ๘๐ ตารางเมตร เลขที่  ๑๑๙/๑๑ หมู่  ๓  ต าบลศาลายา อ าเภอพุทธมณฑล                           
จังหวัดนครปฐมตามข้อก าหนด (TOR) แนบท้ายประกาศนี ้ 
 จึงขอประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าประมูลราคา สอบถามรายละเอียดและรับแบบประมูลราคาได้ที่ 
คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ งานพัสดุ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๔ ๔๗๐๔ ต่อ ๒๑๕, ๐๘๐-๓๐๕๔๑๑๓ 
ตั้งแต่วันจันทร์ที่ ๒๖ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง วันศุกร์ที่ ๓๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในวันราชการตั้งแต่                   
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. รับฟังค าชี้แจง ในวันจันทร์ที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแตเ่วลา ๐๙.๓๐ - ๑๐.๓๐ 
น. ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารคณะศิลปศึกษา  ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ ก าหนดยื่นซอง
ประมูลราคา ในวันจันทร์ที่ ๙พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ตั้งแต่เวลา เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๐.๐๐ น. ณ ห้องพัสดุ ชั้น ๓ 
อาคารคณะศิลปศึกษา  ถนนราชินี  เขตพระนคร กรุงเทพฯ ๑๐๒๐๐ และเปิดซองในวันเดียวกัน                           
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น เป็นต้นไป ณ สถานที่ยื่นชองประมูลราคาจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                            
      
           (นางสาวศิริลักษณ์ ฉลองธรรม) 
                                                               คณบดีคณะศิลปศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อก าหนดการสรรหาผูเ้ช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา  
เนื้อทีโ่ดยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร 

ขอบเขตของงาน (Terms of Reference: TOR) 
.......................................................................................... 

 
๑. หลักการและเหตุผล 
 ตามที่คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์  ได้มีการย้ายที่ตั้งส านักงานจากเขตพระนคร 
กรุงเทพฯ มายังอาคารคณะศิลปศึกษา ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เพ่ือจัดการศึกษาในระดับปริญญาด้าน
นาฏศิลป์และดนตรี มีนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ประมาณ 650 คน โดยคณะศิลปศึกษามีความประสงค์จะให้มี
ศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษาเพ่ือให้บริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ใน
วันและเวลาราชการ 
 ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงสมควรสรรหาผู้เช่าพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงศูนย์
อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม ดังกล่าว 
๒. วัตถุประสงค์ 
 ๒.๑ เพ่ือให้การใช้พ้ืนที่ของคณะศิลปศึกษาเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร 
 ๒.๒ เพ่ือเพ่ิมรายได้ให้กับคณะศิลปศึกษา 
 ๒.๓ เพ่ือให้มีการบริการด้านอาหารและเครื่องดื่มแก่นักศึกษาและเจ้าหน้าที่ของคณะศิลปศึกษา 
๓. เป้าหมาย 
 3.1 บุคคลผู้สนใจทั่วไป 
 3.2 หน่วยงานของรัฐและเอกชน 
๔. คุณสมบัติผู้ประสงค์จะเสนอราคาเช่า 
 ก. จะต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของราชการ หรือได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่
เปน็ผู้ที่ได้รับผลจากการสั่งให้นิติบุคคลหรืบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบราชการ 
 ข. จะต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
 ค. จะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาไม่มีค าสั่งสละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 ง. นิติบุคคลที่จะเข้ามาเสนอราคา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
 จ. กรณีเป็นหน่วยงานของรัฐ จะต้องเป็นหน่วยงานของรัฐที่มีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 ฉ. กรณีเป็นนิติบุคคลต้องจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่า ปี และมีทุนจดทะเบียนไม่น้อยกว่า  
๑๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
 ช. กรณีเป็นบุคคลธรรมดาต้องมีทุนทรัพย์ไม่น้อยกว่า ๑๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) 
 
 
 
 
 
 



 
 
๕. ขอบเขตการด าเนินงานเงื่อนไขการเช่า 
 ก. ผู้เสนอราคา จะต้องมีความพร้อมในการด าเนินการลงทุนก่อสร้างและตกแต่งสถานที่ 
 ข. ผู้เสนอราคา เป็นผู้รับผิดชอบในการด าเนินการปรับปรุงพ้ืนที่ศูนย์อาหารภายในอาคารคณะ
ศิลปศึกษา ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม เองทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายใน ๔๕ วัน 
 ค. ผู้เสนอราคา จะใช้พ้ืนที่เพ่ือประกอบกิจการและจัดหาประโยชน์พ้ืนที่ ณ ศูนย์อาหารภายในอาคาร
คณะศิลปศึกษา ต าบลศาลายา จังหวัดนครปฐม 
 ง. ผู้เสนอราคา จะต้องส่งแบบรายละเอียดแผนงานการด าเนินงานโดยสังเขป ตามที่ คณะศิลปศึกษา 
ก าหนด (ตามรายละเอียดแนบท้าย) ในวันที่ยื่นชองประมูลราคา 
 จ. ผู้เสนอราคา ที่ได้รับการคัดเลือกจะต้องปรับปรุงพื้นที่ตามแบบที่คณะศิลปศึกษาก าหนด 
๖. สถานที่ให้เช่าเพื่อใช้ประโยชน์ 
 - เช่าพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในภายในอาคารคณะศิลปศึกษา เนื้อที่โดยประมาณ ๘๐ 
ตารางเมตร 
๗. ระยะเวลาการเช่าใช้พื้นที่ อัตราค่าเช่า และพันธะหน้าที่ของผู้ได้รับสิทธิ์ในการเช่าพื้นที่ 
 คณะศิลปศึกษา ก าหนดและอนุญาตให้ใช้พื้นที่ ดังนี้ 
 ก. สัญญาการใช้พ้ืนที่มีอายุ ๔ บี นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญาเช่า เมื่อครบก าหนดแห่งสัญญาการ
เช่า คณะศิลปศึกษาจะพิจารณาต่อสัญญาให้ผู้ เช่ารายเดิมก่อนหากไม่ท าผิดสัญญาหรือเงื่อนไขที่คณะ
ศิลปศึกษาก าหนด โดยจะต่อสัญญาให้ครั้งละ ๓ ปี แต่รวมกันไม่เกิน ๑๐ ปี และจะปรับราคาเช่าขึ้นครั้งละ
ร้อยละ ๑๐ 
 ข. อัตราค่าเช่าต้องไม่น้อยกว่าราคากลางที่ก าหนด จ านวน เดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นบาท
ถ้วน) และจะต้องช าระค่าเช่าล่วงหน้าไม่ต่ ากว่าร้อยละ ๒o ของค่าเช่าทั้งสัญญา ในวันลงนามในสัญญา และ
คณะศิลปศึกษาจะยกเว้นค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าในปีแรกนับตั้งแต่วันลงนามในสัญญา 
 ค. ผู้เช่า จะต้องเป็นผู้ช าระภาษีทุกประเภท ค่าธรรมเนียม ค่าอากรแสตมป์ และค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เกิด 
ขึ้นเกี่ยวกับการใช้ประโยชน์ในที่ดินและอาคาร ซึ่งผู้เช่ามีหน้าที่ต้องช าระตามกฎหมายข้อบัญญัติขององค์กร
ปกครองท้องถิ่น ข้อก าหนดหรือระเบียบอ่ืนใดที่ออกใช้บังคับอยู่ในขณะนี้ และที่จะออกใช้บังคับในภายหน้า 
นับตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญญา ตลอดอายุสัญญา และถ้ามีเหตุให้คณะศิลปศึกษาได้ช าระแทนไปก่อน ผู้เช่า 
จะต้องช าระคืนให้คณะศิลปศึกษาตามหลักเกณฑ์เง่ือนไขที่ก าหนดในสัญญา 
 ง.ผู้เช่า จะน าทรัพย์สินที่เช่าใช้ไปกอ่นิติกรรมผูกพันใดๆ นอกเหนือจากท่ีก าหนดในสัญญาเช่ามิได ้
 จ.ผู้เช่า จะต้องท าประกันภัยในทรัพย์สินของพ้ืนที่เช่าประเภทอัคคีภัยเอง ตลอดอายุแห่งสัญญา โดย 
ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบค่าเบี้ยประกันในส่วนของพ้ืนที่เช่าทั้งหมด ส่วนการประกันภัยในทรัพย์สินของผู้เช่า 
คณะศิลปศึกษาตกลงยินยอมให้ผู้เช่ากระท าได้ตลอดอายุของสัญญาเช่าได้เช่นกัน โดยผู้เช่าเป็นผู้ช าระเบี้ย
ประกันภัยและเป็นผู้รับประโยชน์ กรณีเกิดอัคคีภัยแก่ทรัพย์สินในพ้ืนที่เช่าแต่เพียงบางส่วน และส่วนที่มิได้รับ
ความเสียหายยังสามารถใช้ประโยชน์ได้ มิให้ถือว่าสัญญาเช่านี้ระงับผู้เช่าตกลงท าการแก้ไขทรัพย์สินที่เช่า
กลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยค่าใช้จ่ายของผู้เช่าเอง 
 ฉ. ผู้เช่า มีหน้าที่บ ารุงรักษา ซ่อมแซมเล็กน้อย และซ่อมแซมใหญ่ เพ่ือรักษาสถานที่เช่าและเครื่อง
อุปกรณ์ต่าง ๆ ให้คงอยู่ในสภาพเรียบร้อย ภายในระยะเวลาที่คณะศิลปศึกษาก าหนด ทั้งนี้โดยผู้เช่าเป็นผู้ออก
ค่าใช้จ่ายเองท้ังหมด 
 
 
 



 
 
 ช. หากผู้เช่ามีความประสงค์จะดัดแปลงต่อเติม รื้อถอนสถานที่เช่า หรือท าการปลูกสร้างสิ่งใดๆ ลงใน
พ้ืนที่บริเวณสถานที่เช่าจะต้องได้รับอนุญาตจากคณะศิลปศึกษาเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะท าได้ บรรดา
สิ่งปลูกสร้างที่ผู้เช่าได้ท าลงในพ้ืนที่บริเวณสถานที่เช่าก็ดี หรือที่ได้ดัดแปลงต่อเติมในสถานที่เช่าก็ดี ให้ตกเป็น
ของคณะศิลปศึกษา โดยคณะศิลปศึกษาไม่ตอ้งเสียค่าตอบแทนใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ช. ผู้เช่า จะไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานที่ เช่าเพ่ือท าการใด ๆ อันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม หรือ
น่าจะเป็นการเสียหายแก่สถานที่เช่า และจะต้องไม่ก่อความเดือดร้อนร าคาญแก่คณะศิลปศึกษาหรือผู้อยู่
ใกล้เคียง หรือกระท าการใด ๆ อันเป็นการละเมิดต่อกฎหมายความสงบเรียบร้อย หรือเป็นการยุยงส่งเสริม
เยาวชนไทย ซึ่งเป็นการขัดต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน 
 ญ. ผู้เช่า ต้องยินยอมให้คณะศิลปศึกษาหรือผู้แทนเข้าไปตรวจสถานที่เช่าได้เสมอ โดยผู้เช่าจะต้อง
อ านวยความสะดวกให้ตามสมควร 
 ฎ การช าระค่าเช่า ค่าภาษี คา่ธรรมเนียม หรือเงินอ่ืนใดที่ ผู้เช่าต้องช าระให้แก่คณะศิลปศึกษาตาม 
ก าหนดเวลา หากช าระเกินก าหนดเวลา ผู้เช่าจะต้องช าระเพ่ิมขึ้นจากเงินดังกล่าวเป็นเบี้ยปรับให้คณะ
ศิลปศึกษาอีกในอัตราร้อยละ ๑ ต่อเดือนของเงินที่ค้างช าระเศษของเดือนให้นับเป็นหนึ่งเดือน 
 ฏ ในการส่งมอบสถานที่เช่านี้ คณะศิลปศึกษาไม่ต้องรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องหรือการรอน
สิทธิ์ในสถานที่เช่า และค่าตอบแทนที่ผู้เช่าได้ส่งมอบไว้ก่อนนั้น คณะศิลปศึกษาไม่จ าเป็นต้องคืนไม่ว่าในกรณี
ใด ๆ ทั้งสิ้น 
 ฐ ผู้เช่า รับผิดชอบในการติดตั้งมิเตอร์น้ าและมิเตอร์ไฟฟ้าแยกจากมิเตอร์หลักของคณะศิลปศึกษา  
และผู้เช่าต้องช าระค่าน้ า ค่าไฟฟ้านอกเหนือจากค่าเช่าพ้ืนที่ให้แก่คณะศิลปศึกษาตามอัตราที่ก าหนดไว้ใน
สัญญา 
๘. เอกสารในการยื่นเสนอราคา 
 ก. ใบเสนอราคา (ตามแบบที่คณะศิลปศึกษาก าหนด) 
 ข. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นนิติบุคคล) 
 ค. หลักฐานแสดงทุนทรัพย์ (กรณีเป็นบุคคลธรรมดา) 
 ง. แบบรายละเอียดแผนงานและวิธีด าเนินงานโดยสังเขป 
๙. ขั้นตอนการพิจารณา 
 ก. ผู้มีสิทธิเสนอราคาต้องเป็นผู้ที่ลงทะเบียนรับรายละเอียดแบบเสนอราคาจากคณะศิลปศึกษา 
และต้องมาฟังค าชี้แจงรายละเอียดในวันที่คณะศิลปศึกษาก าหนด มิฉะนั้นจะถือว่าไม่มีสิทธิ์ยื่นซองเสนอราคา 
 ข. ผู้เสนอราคาต้องยื่นซองเสนอราคาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการเสนอราคาภายในวัน เวลา 
ก าหนด และคณะศิลปศึกษาจะพิจารณาจากผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายละเอียด เงื่อนไขที่ก าหนด และ 
ให้ถือว่าการตัดสินของคณะศิลปศึกษาเป็นที่สุด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ 
 ค. ชองเสนอราคาท่ียื่นต่อคณะกรรมการแล้วจะถอนคืนมิได้ 
 ง. กรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา คณะศิลปศึกษาขอสงวนสิทธิ์ไม่รับพิจารณาผ่านตัวแทนผู้รับ
มอบอ านาจ หรือนายหน้า ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
๑๐. เกณฑ์การตัดสิน 
 ก. ข้อเสนอผลตอบแทนการเช่าพ้ืนที่เพ่ือใช้ปะโยชน์ที่มีราคาสูงสุดและจะต้องไม่ต่ ากว่าราคากลางที่ 
คณะศิลปศึกษาก าหนด 
๑๑. ติดต่อขอรับข้อมูลเพิ่มเติม หรือขอรับรายละเอียดที่ 
 งานพัสดุ คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เลขที่ ๒ ถนนราชินี เขตพระนคร กรุงเทพ 
๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๒-๒๒๕-๔๗๐๔ ต่อ 215, ๐๘๐-๓๐๕๔๑๑๓  



 
 
 

ใบเสนอราคา 
เขียนที่............................................................ 

วันที่............เดือน.........................พ.ศ.............. 
 
เรื่อง เชิญชวนประมูลราคาการเช่าพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา  
       เนื้อท่ีโดยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร 
เรียน คณะกรรมการรับชอง เปิดซอง และพิจารณาผลการประมูลราคา 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว).................................................................................................................. 
ทะเบียนพาณิชย์/ทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ภพ ๒๐) เลขท่ี................................................................................... 
โดย นาย/นาง/นางสาว.............................................ผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ านาจ เชื้อชาติ............สัญชาติ........
อายุ.............ป ีบ้านเลขที่/ส านักงาน ตั้งอยู่เลขที.่..........ถนน......................................แขวง/ต าบล...................... 
เขต/อ าเภอ........................จงัหวัด........................รหัสไปรษณีย์...................โทรศัพท.์......................................... 
 ได้อ่านและเข้าใจรายละเอียดในหนังสือคณะศิลปศึกษา เรื่อง เชิญชวนประมูลราคาการเช่าพ้ืนที่
พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา เนื้อที่โดยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร ข้าพเจ้าขอเสนอ
ราคาเช่าพ้ืนที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ต าบลศาลายา 
จังหวัดนครปฐม จ านวน ..........................................................(...................................................................)  
และได้วางหลักประกันซองการเสนอราคาชองไว้แล้ว จ านวน............... .......................... .............. 
(...................................................................) 
 ราคาท่ีเสนอนี้ยืนราคา ๖๐ วัน นับแต่วันยื่นซองเสนอราคา 
 เมื่อคณะศิลปศึกษาให้ข้าพเจ้าเป็นผู้ชนะการเสนอราคาการยื่นชองราคานี้ หากข้าพเจ้าบิดพริ้วไม่ยอม
ท าสัญญาและท าการตามที่ได้ยื่นซองเสนอราคาด้วยประการใด ๆ ก็ดี ข้าพเจ้ายินดีให้ริบหลักประกันและชดใช้ 
ค่าเสียหายตามท่ีเสียหายจริงให้แก่คณะศิลปศึกษาอันเกิดจาการบิดพริ้วไม่ยอมท าสัญญาหรือไม่ยอมท าการนั้น 
และเมื่อข้าพเจ้าเสนอราคาตามที่กล่าวแล้ว ข้าพเจ้าจะไม่ถอนคืนไม่ว่าจะกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น และในการเสนอ
ราคานี้ หากกรอกข้อความหรือปฏิบัติไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ ข้าพเจ้ายินยอมให้คณะกรรมการพิจารณาผลการ
เสนอราคาเช่าเพื่อการใช้ประโยชน์ที่ดินคณะศิลปศึกษาไม่พิจารณาการเสนอราคานี้ 
 
 
 
     ลงชื่อ................................................................ผู้เสนอราคา 
     (..........................................................................) 
            ต าแหน่งผู้จัดการหรือผู้รับมอบอ านาจ 
 
 
หมายเหตุ หากมีรอยขูด ลบ ขีดฆ่า ผู้มีอ านาจจะต้องเซ็นชื่อก ากับทุกแห่งเสมอ จึงจะมีผลสมบูรณ์ 
 
 
 



 
 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
เรื่อง เปิดประมูลราคาเช่าพื้นที่พร้อมปรับปรุงศูนย์อาหารภายในอาคารคณะศิลปศึกษา  

เนื้อทีโ่ดยประมาณ ๘๐ ตารางเมตร 
 

ล าดับ ประเภทอาหาร อัตราจ าหน่าย 
1. ข้าวราดแกง ๓๐-๔๐ บาท 
2. อาหารจานเดียว เช่น ข้าวหน้าไก่ ข้าวหมูแดง ข้าวหมกไก่ ข้าว

ขาหม ู
๓๐-๔๐ บาท 

3. ส้มต า ไก่ย่าง ตับย่าง น้ าตก ลูกชิ้นปิ้ง ฯลฯ ไม่เกิน ๔๐ บาท 
4. ผลไม ้ ไม่เกิน ๒๐ บาท 
5. ขนมหวาน น้ าแข็งใส ข้าวโพดคลุกเนย ฯลฯ ไม่เกิน ๒๐ บาท 
6. ขนบขบเค้ียว ราคาตามท้องตลาด 
7. เครื่องดื่มประเภทร้อน/เย็น เช่น 

 ชา/กาแฟสดร้อน 
 ชา/กาแฟสดเย็น 
 น้ าปั่น 
 น้ าอัดลม น้ าเปล่า 
 น้ าผลไม ้
 น้ าชงใส่นม เช่น ชาเขียว ชาเย็น โกโก้ โอวัลติน 
 ขนมปังปิ้ง 
 เบเกอรี่ แซนวิช 
 ไอศกรีม 

 

 
ไม่เกิน ๓๐ บาท 
๓๕-๔๐ บาท 

ไม่เกิน ๓๐ บาท 
ราคาตามท้องตลาด 

ไม่เกิน ๑๐ บาท 
ไม่เกิน ๑๕ บาท 
ไม่เกิน ๑๕ บาท 

ราคาตามท้องตลาด 
ราคาตามท้องตลาด 

 
 

 

 


