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ขนาดเล็ก ราคา 39,900

รูปแบบแฟรนไชส์
พร้อมอุปกรณ์

ขนาดกลาง ราคา 49,900

ขนาดใหญ่ ราคา 89,900



จุดเด่น
มาพรอ้มกับหนังหมูไรม้นัสตูรพเิศษไมเ่หมอืนใคร

กลมกล่อมเขา้กับทกุเมนูก๋วยเตี�ยวของเรา

รสเด็ด ก๋วยเตี�ยวกระทุ่มแบน มาพรอ้มกับหนงัหมูไรม้นัยา่งถ่านสตูรพเิศษ 

ได้รบัการรบัรองจาก สถาบนัอาหาร แล้ววา่ หนงัหมูไรม้นัยา่งถ่านของเรา 

มรีะดับของโคเลสเตอรอลนอ้ย ทานแล้วไมก่่อใหเ้กิดไขมนัสะสม ไมอ้่วนแนน่อน 

สรา้งรสชาติที�ไมเ่หมอืนใคร แตกต่างจากก๋วยเตี�ยวแบรนดอื์�นๆ



ประสบการณก์วา่ 40 ป�
มจุีดเด่นที�ก๋วยเตี�ยวหมูต้มยาํนํ�าขลกุขลิก ซึ�งมหีนังหมูพะโล้นํ�าแดงไรม้นัยา่ง
ถ่าน นํ�าซุปสตูรสมุนไพรไทยใหร้สชาติที�หอม กลมกล่อมไมเ่หมอืนใคร ถั�วก็ต้อง
คั�วด้วยเตาถ่านจนหอมทานคู่กับ ลกูชิ�นหมูแท้และหมูเสน้สตูรเด็ดของเรา

เราจะฝ�กการทําก๋วยเตี�ยวทกุเมนูใหอ้ยา่งละเอียด รวมถึงแนะนําเทคนิคการขาย
และบรกิารให ้โดยแฟรนไชสซ์จีะต้องใชว้ตัถดุิบที�เรากําหนดเพื�อควบคมุรสชาติ
ใหม้เีอกลักษณ์แตกต่างไมเ่หมอืนใคร ซึ�งวตัถดุิบของเราใชง่้าย วธิกีารไมเ่ยอะ
พรอ้มขายได้ทันที



วัตถุ ดิบที� จัดส่งใ ห้แฟรนไชส์ซี  

แฟรนไชสซ์จีาํเป�นต้องใชแ้ละซื�อวตัถดุบิจากรสเดด็เพื�อรกัษาคณุภาพ
และมาตรฐานของแฟรนไชส ์

1. หนังหมูพะโล้ไรม้นัยา่งถ่าน

ปรมิาณ 2 กิโลกรมั
สามารถใสไ่ด ้35 ชาม 
ราคาถงุละ 160 บาท

ผลิตมาแบบสําเร็จรูปพร้อมขาย
เพียงแค่นําไปอุ่นสามารถขายได้เลย

ไม่ยุ่งยาก เก็บรักษาในช่องฟรีซได้นานกว่า 1 เดือน

2. ซุปผงก๋วยเตี�ยวสตูรสมุนไพรไทย

ปรมิาณ 400 กรมั สามารถปรงุ
ก๋วยเตี�ยวได ้180 ชาม ราคาถงุละ
130 บาท



วัตถุ ดิบที� จัดส่งใ ห้แฟรนไชส์ซี  

 ปรมิาณ 500 กรมั 
ลกูชิ�น ประมาณ 60 ลกู

 ราคาถงุละ 70 บาท

4. หมูเสน้ปรงุรสสาหรา่ยทะเล

ปรมิาณ 1 กิโลกรมั 
จาํนวน 8 เสน้ ต่อถงุ
ราคาถงุละ 140 บาท

ผลิตโดยก๋วยเตี�ยวรสเด็ด ใช้หมูล้วน 
ไม่ใส่สารกันบูดและสารบอแรกซ์

ไม่ใส่สารกันบูดและสารบอแรกซ์

3. ลกูชิ�นหมูล้วน



วัตถุ ดิบที� จัดส่งใ ห้แฟรนไชส์ซี  

5. ถั�วป�น

6. พรกิป�น

7. กระเทียมเจยีว

8. ซุปตุ๋นซี�โครง

9. ซอสเยน็ตาโฟ

10. นํ�าจิ�มซี�โครงหมูตุ๋น

11. ซุปตุ๋นเนื�อยาจนี

สาํหรบัแฟรนไชสร์ปูแบบ
49,900 บาท เป�นต้นไป

วัตถุดิบอื�นๆ  เช่น หมูสด ผัก เส้น อาหารทะเล
สามารถหาซื�อได้ตามตลาดทั�วไป โดยเราจะใ้ห้
คําแนะนําในการเลือกซื�ออย่างละเอียด

วัตถุดิบจะจัดส่งให้ทางขนส่ง มีค่าจัดส่งสินค้า
กล่องละ 100-200 บาท ลูกค้าควรสั�งของให้เต็ม
กล่อง ขั�นตํ�า 2,000 บาทเพื�อลดต้นทุนในการ
จัดส่งสินค้า

สาํหรบัแฟรนไชส์
ชุด 89,900



ขนาดเล็ก
39,900 บาท

แฟรนไชส์ขนาดเล็ก เหมาะสําหรับผู้ขาย 1-2
คน ใช้เวลาเตรียมร้านไม่เกิน 1 ชั�วโมงก็ขาย
ได้เพราะไม่ต้องเตรียมวัตถุดิบมาก เมนูที�ได้
รับทั�งหมด 4 เมนู

1.    ก๋วยเตี�ยวหมู แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
2.   ก๋วยเตี�ยวทะเล แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
3.   ก๋วยเตี�ยวรวมมิตร แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
4.   หนังหมูพะโล้ไร้มันย่างถ่าน

อุปกรณท์ี�ได้รับ

1. รถเข็นพร้อมป�ายโลโก้ 1 ชุด
2. หลอดไฟนีออนติดรถเข็น 3 จุด
3. ตู้ดีสเพลย์กระจก 1 ใบ
4. ป�ายโชว์ ลูกชิ�น 1 ชุด
5. ตะกร้อลวกเส้น 1 อัน
6. กระบวยตักนํ�าซุปก๋วยเตี�ยว 1 อัน
7. กระบวยตักพะโล้ 1 อัน
8. หม้อก๋วยเตี�ยวสแตนเลส 1 ใบ 
9. ชามก๋วยเตี�ยว 2 โหล
10. ช้อนสแตนเลส 3 โหล
11. ตะเกียบไม้ 3 โหล
12. หม้อแขกใส่พะโล้ 1 ใบ
13. โถกระเบื�องใส่เครื�องปรุงหน้าตู้ก๋วยเตี�ยว 6 ใบ
14. ช้อนตักเครื�องปรุงหน้าตู้ก๋วยเตี�ยว 6 คัน
15. แก้วใส่เครื�องปรุงพวงพริก 3 ใบ
16. ช้อนตักเครื�องปรุงพวงพริก 3 คัน
17. พวงเครื�องปรุง 1 ชุด
18. กล่องใส่เส้น ผัก 2 ใบ
19. หัวเตาแก๊สพร้อมสายและหัวเร่งแก๊ส 1  ชุด
20. กล่องใส่หมูหน้าตู้ 1 ใบ
21. มีด + เขียง 1 ชุด
22. ผ้าขาวบาง 2 ผืน
23. ที�คั�นมะนาว 1 อัน
24. ป�นจุดแก๊ส 1 อัน
25. ผ้ากันเป�� อน + หมวก 1 ชุด**ราคานี�ไม่รวมค่าวัตถุดิบส่งให้แฟรนไชส์และค่าขนส่ง**



ขนาดกลาง
49,900 บาท

แฟรนไชส์ขนาดกลาง เหมาะสําหรับ
ผู้ที�ต้องการเริ�มต้นธุรกิจเล็ก ๆ 
ใช้คนขาย 2 – 3 คน พื�นที�ตั�งโต๊ะ 3 – 4 ตัว
สามารถวางขายในอาคารพาณิชย์ได้ 
กับเมนูที�ได้รับมากกว่า 8 เมนู

    ก๋วยเตี�ยวหมู แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
    ก๋วยเตี�ยวทะเล แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
    ก๋วยเตี�ยวรวมมิตร แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
    ก๋วยเตี�ยวซี�โครงหมูตุ๋น แห้ง / นํ�า /   ต้มยํา
    เย็นตาโฟ ทะเล / รวมมิตร
    ข้าวซี�โครงหมูตุ๋นยาจีน
    ซี�โครงหมูตุ๋นยาจีนเปล่า
    หนังหมูพะโล้ไร้มันย่างถ่าน

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.



อุปกรณท์ี�ได้รับ

1. คีออสหรือรถเข็นก๋วยเตี�ยวพร้อมป�ายโลโก้  1  ชุด
2. ธงญี�ปุ�นพร้อมขาเหล็กตั�งหน้าร้าน  1  ชุด
3. ป�าย ink – jet   5  จุด (ติดตัวรถเข็น)
4. หลอดไฟนีออนติดรถเข็น   4  จุด
5. ตู้ดีสเพลย์สินค้ากระจก  1  ใบ
6. ป�ายโชว์ ลูกชิ�น หมู กุ้ง ปลาหมึก  1  ชุด
7. ป�ายไม่อ้วนหน้ารถเข็น  1  ชุด
8. ตะกร้อลวกเส้น  1  อัน
9. กระบวยตักนํ�าซุปก๋วยเตี�ยว  1  อัน
10. กระบวยตักพะโล้  1  อัน
11. เตาแก๊สพร้อมสายชุดหัวเร่งแก๊ส  1  ชุด
12. หม้อก๋วยเตี�ยวสแตนเลส 1  ใบ
13. ชามก๋วยเตี�ยว  4  โหล

18. ช้อนตักเครื�องปรุงหน้าตู้ก๋วยเตี�ยว  6  คัน
19. แก้วใส่เครื�องปรุงพวงพริก   8  ใบ
20. ช้อนตักเครื�องปรุงพวงพริก  8  คัน
21. เหยือกนํ�าตั�งโต๊ะ  2  ใบ
22. กล่องใส่ช้อนตะเกียบ  2  ใบ
23. พวงเครื�องปรุง   2  ชุด
24. เมนูอาหารขนาด A4 พร้อมภาพวางโต๊ะ  3  ชุด
25. กล่องใส่เส้น ผัก  3  ใบ
26. รูปภาพเมนูอาหารติดฝนัง 1 ชุด
27. จานข้าว + ช้อน + ส้อม 1 โหล
28. ถ้วยนํ�าจิ�ม 1 โหล
29. ถ้วยข้าว 1 โหล
30. ถ้วยใส่ซี�โครงหมูตุ๋น 1 โหล
31.  ผ้าขาวบาง 2 ผืน
32.  มีด + เขียง 1 ชุด
33.  ที�คั�นมะนาว 1 อัน
34.  ป�นจุดแก๊ส 1 อัน
35.  ผ้ากันเป�� อน + หมวก 2 ชุด

**ราคานี�ไม่รวมค่าวัตถุดิบส่งให้แฟรนไชส์และค่าขนส่ง**

14. ช้อนสแตนเลส  5  โหล
15. ตะเกียบไม้  5  โหล
16. หม้อแขกใส่พะโล้  1  ใบ
17. โถกระเบื�องใส่เครื�องปรุงหน้าตู้ก๋วยเตี�ยว  6  ใบ



ขนาดใหญ่
89,900 บาท

แฟรนไชส์ขนาดใหญ่ที�เหมาะสําหรับผู้มีความ
พร้อมที�จะลงทุนร้านใหญ่  เมนูอาหารหลาย
ชนิด  ใช้พนักงาน ตั�งแต่  3 – 5 คน  ขึ�นไป
มีเมนูหลากหลาก เช่นก๋วยเตี�ยว หมู เนื�อ ไก่
ซี�โครง เย็นตาโฟ เมนูที�ได้รับกว่า 14 เมนู

1.  ก๋วยเตี�ยวหมู แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
2. ก๋วยเตี�ยวทะเล แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
3. ก๋วยเตี�ยวรวมมิตร แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
4. ก๋วยเตี�ยวซี�โครงหมูตุ๋น แห้ง / นํ�า / ต้มยํา
5. เย็นตาโฟ ทะเล / รวมมิตร
6. ข้าวซี�โครงหมูตุ๋น
7. ซี�โครงหมูตุ๋นยาจีนเปล่า
8. หนังหมูพะโล้ไร้มันย่างถ่าน

9.  ก๋วยเตี�ยวเนื�อตุ๋นยาจีน
10. ก๋วยเตี�ยวเนื�อนํ�าตก
11.  ข้าวหมูย่างจิ�มแจ่ว
12.  ข้าวเนื�อย่างจิ�มแจ่ว

เมนเูพิ�มขึ�น 6 เมน!ู 

13. เกี�ยวทอดเป�ดหน้าหมู
14. ลูกชิ�นป�� ง



อุปกรณท์ี�ได้รับ

1. ป�ายหน้าร้านไวนิล 2 เมตร  1  ชุด
2. ป�ายแบนเนอร์รูปอาหารติดข้างผนัง  1  ชุด
3. ป�ายประวัติร้าน  1  ชุด
4. ป�ายเมนูรูปภาพอาหาร 1 ป�าย
5. เมนูอาหารตั�งโต๊ะ  5  ชุด
6. ป�ายไม่อ้วน 1  ชุด
7. ธงญี�ปุ�นพร้อมขาเหล็กตั�งหน้าร้าน 2 ชุด
8. คีออส (เคาเตอร์ก๋วยเตี�ยวหมู 1  ชุด)
9. หม้อก๋วยเตี�ยว 2 ใบ
10. หัวเตาแก๊ส  2  ชุด
11. สายแก๊สพร้อมชุดหัวเร่งแก๊ส  1  ชุด
12. เคาเตอร์ก๋วยเตี�ยวเนื�อ+ไก่ชุดเล็ก 1 ชุด
13. ป�ายผลการทดสอบคลอเรสเตอรอล  1 ชุด
14. หม้อแขก  4  ใบ
15. โถกระเบื�องใส่เครื�องปรุงก๋วยเตี�ยว  6  ใบ

21. แก้วใส่เครื�องปรุงพวงพริก  20  ใบ
22. ช้อนตักเครื�องปรุงพวงพริก  1  โหล
23. เหยือกนํ�า  4  ใบ
24. กล่องใส่เส้น , ผัก  3  ใบ
25. กล่องใส่เนื�อสด  1  ใบ
26. โถกระเบื�องใส่พริกเครื�องปรุงก๋วยเตี�ยวเนื�อ  1 
ใบพร้อมช้อน
27. ชามก๋วยเตี�ยว  4  โหล
28. ช้อนก๋วยเตี�ยวสแตนเลส  4  โหล
29. ตะเกียบไม้  4  โหล
30. จานข้าว + ช้อน + ส้อม 1 โหล
31.  ถ้วยข้าว 1 โหล
32. ถ้วยใส่ซี�โครงหมูตุ๋น 1 โหล
33. ผ้าขาวบาง 2 ผืน
34. มีด + เขียง 1 ชุด
35. ที�คั�นมะนาว 1 ชุด
36. ป�นจุดแก๊ส 1 อัน
37. ถ้วยนํ�าจิ�ม 1 โหล
38. ผ้ากันเป�� อน + หมวก 3 ชุด

**ราคานี�ไม่รวมค่าวัตถุดิบส่งให้แฟรนไชส์และค่าขนส่ง**

16. ช้อนตวงตักเครื�องปรุงก๋วยเตี�ยว  6  คัน
17. ตะกร้อลวกเส้น  2  อัน
18. กระบวยตักนํ�าซุป  2  อัน
19. กระบวยตวงตักพะโล้ใส่ก๋วยเตี�ยว 1 อัน
20. พวงพริกตั�งโต๊ะ 4 ชุด



กําไรเท่าไหร่?
เมื�อไหร่จะคืนทุน?

กําไรขั�นต้นต่อชาม

ต้นทุนค่าวัตถุดิบต่อชาม 15-20 บาท = กําไร 20-25 บาท/ชาม

หากขายได้วันละ 80 ชาม = กําไร 1,600 - 2,000 บาท/วัน

กําไรขั�นต้นต่อเดือน 48,000 - 60,000 บาท!!

สมมติว่าขายก๋วยเตี�ยวชามละ 40 บาท

ประมาณการลงทุนเมื�อเริ�มต้นกิจการ

ค่าแฟรนไชส์พร้อมอุปกรณ์
ค่าเช่าสถานที�ล่วงหนา้ *หากมี
ค่าสาธารณูปโภคเริ�มต้น
วัตถุดิบงวดแรก
เงินทุนหมุนเวียน
ค่าอุปกรณอ์ื�นๆ  *หากมี
ค่าตกแต่งร้าน *หากมี

39,900
15,000
2,000
4,000
10,000
5,000
20,000

เงินลงทุนรวมโดยประมาณ        95,900 บาท

กําไรสุทธิ

รายได้หักค่าวัตถุดิบ

ค่าจ้างพนักงาน 
ค่าเช่าสถานที�
ค่านํ� า ค่าไฟ

กําไรสุทธิ

31,000
/

85,900
 
 
 
 

3 เดือน
 
 

ระยะเวลาคืนทุน

กําไรสุทธ ิ  
   
เงินลงทุนเมื�อเริ�มกิจการ  

ระยะเวลาคืนทุน

48,000
 

-10,000
-5,000
-2,000

 
 

31,000

Profit Margin = 50%



ข้อกําหนดและเ งื� อนไข

ผูม้สีทิธิ�ใชต้ราสนิค้าหรอืโลโก้ของรสเด็ดได้ต่อเมื�อมกีารจา่ยเงินเต็มจาํนวน
และทําสญัญาอยา่งถกูต้องแล้วเท่านั�น 

การทําป�ายเพิ�มไมส่ามารถทําได้ด้วยตัวเอง แฟรนไชสซ์จีาํเป�นต้องขอผา่น
ทางบรษัิทก่อนหรอืขออนุญาตก่อนเท่านั�น 

แฟรนไชสซ์ทีกุรายจะต้องเซน็ต์สญัญาแฟรนไชสธุ์รกิจก๋วยเตี�ยวรสเด็ด
กระทุ่มแบน

แฟรนไชสซ์จีะต้องทําตามสตูรของรา้นโดยไมม่กีารเปลี�ยนแปลงแก้ไขอะไร

แฟรนไชสซ์ตีกลงจะควบคมุมาตรฐานของรา้นโดยเครง่ครดั

แฟรนไชสซ์จีะต้องแจง้ใหเ้ราทราบเมื�อมกีารเปลี�ยนแปลงใดๆ เชน่ ยา้ยที�
บรกิาร เซง้

แฟรนไชสซ์จีะต้องทําตามกฎหมายหรอืจรยิธรรมอันดีงาม ไมส่รา้งความ
เสยีหายต่อชื�อเสยีงและภาพลักษณ์โดยรวมของแฟรนไชสร์สเด็ดก๋วยเตี�ยว
กระทุ่มแบน

หากแฟรนไชสซ์ทํีาผดิขอ้สญัญาขา้งต้น รสเด็ดก๋วยเตี�ยว
กระทุ่มแบนมสีทิธติามกฏหมานที�จะยกเลิกสญัญา

และจะมกีารเก็บป�ายคืนทันที



สนใจแฟรนไชส์
ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

เนื�องด้วยหลักสําคัญของการที�จะ
ทําให้ธุรกิจประสบความสําเร็จ เราจึง
เล็งเห็นความสําคัญของหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผู้ที�จะมาเป�นแฟรนไชส์

การคัดเลือกแฟรนไชส์ซี

1. คุณสมบัติ 

✔มีความกระตือรือร้น ขยันขันแข็ง
✔เข้าใจในระบบแฟรนไชส์
✔มีความรู้ความเข้าใจในการทําธุรกิจ
✔พร้อมที�จะทําตามระบบ และมาตรฐานของแฟรนไชส์
✔มีความซื�อสัตย์
✔มีใจรักในการค้าขาย และการบริการ

4. เวลา 
 

แฟรนไชส์ที�ดีจําเป�นต้�องมีเวลาในการดูแลมาตรฐาน และ
คุณภาพ รสชาติ การเก็บวัตถุดิบ คลังสินค้า ความสะอาด

และการบริการลูกค้า ให้ดีอยู่เสมอ
 

3. เงินทุน 
 

เป�นหลักการในการคัดเลือกแฟรนไชส์ที�สําคัญ
อีกข้อหนึ�ง เพราะธุรกิจแฟรนไชส์มีความจําเป�นต้องมีเงิน

ก้อนในการลงทุน 
 

2. ทําเล 

✔ลูกค้าต้องมีทําเลก่อนเบื�องต้น ทางเราไม่มีการจัดหาทําเลให้
แต่เราจะแนะนําว่าทําเลแบบไหนจะเหมาะสมที�สุดต่อการเป�ดร้าน 
✔ลูกค้าไม่สามารถเป�ดร้านติดกับแฟรนไชส์สาขาอื�นๆ ในระยะ 3  กิโลเมตร
✔ทําเลที�เหมาะสม เช่น 
   ▪แหล่งชุมชนใหญ่ 
   ▪บริเวณที�ใกล้สถานที�ทํางาน เช่นออฟฟ�ศ สถานที�ราชการ
   ▪บริเวณใกล้เคียงตลาด 
   ▪เส้นทางที�ผู้คนใช้กลับบ้านจะดีกว่าเส้นทางที�คนพลุกพล่านในตอนเช้าขณะไปทํางาน 
   ▪บริเวณใกล้เคียงที�จอดรถ 



ติดต่อ

 สถานที�ติดต่อ     

เบอรโ์ทรศัพท์   081 9154985 

เวบ็ไซต์            www.rosdednoodle.com

Facebook       แฟรนไชสก๋์วยเตี�ยว รสเด็ด

อีเมล               rosded.net@gmail.com

Line               0819154985

ก๋วยเตี�ยวรสเด็ดกระทุ่มแบน 1524/7 ตรงขา้มหอนา�ิกา  ต.ตลาด
กระทุ่มแบน อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110


