
 
  

 

 

 

 
  

ประกาศมหาวิทยาลยัหอการค้าไทย 

ที่          / 2564 
เรื่อง  ประกวดราคางานปรับปรุงกอสร้างเครื่องบินจำลอง ของมหาวิทยาลัยหอการคา้ไทย  

..................................................................................... 
 ตามทีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความประสงค์จะดาเนินงานปรับปรุงก่อสร้างเครืองบินจาลอง 
ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เพือใช้สาหรับการเรียนการสอนของนักศึกษา และดูทันสมัยและเสมือนจริง โดยมี
รายละเอียดดังต่อไปน ี  

1. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติ ดังน้ี 
1.1 เปนผมูีอาชีพประกอบการทางดานธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการเสนอราคานี้โดยตรง 
1.2 ตองเปนนิติบคุคลที่จดทะเบียนถูกตองในประเทศไทยและมวีัตถุประสงคเพือ่ประกอบกิจการงาน

ประกวดราคาจางนี้และมีผลงานประเภทเดียวกันกบังานที่ประกวดราคาในแตละสัญญามีมูลคาไม
นอยกวา 7,000,000 บาท (เจ็ดลานบาทถวน)/สัญญา โดยผลงานดงักลาวไดแลวเสร็จสมบูรณตาม
สัญญาจางและผวูาจางไดรับมอบงานไวเรียบรอยแลวโดยแนบสำเนาหนังสือรบัรองผลงาน 

1.3 ตองเปนนิติบุคคลท่ีจดทะเบียนในประเทศไทย จดทะเบียนมาซึ่งชำระเต็มมูลคาแลวไมนอยกวา 1 ป 
และมีทุนจดทะเบียนไมต่ำกวา 1,000,000 บาท (หนึ่งลานบาทถวน) 

1.4 ไมเปนผูมีช่ืออยูในบัญชีผลูะทิ้งงานของหนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
1.5 ไมเคยมีพฤติกรรมในแนวทางท่ีไมปฏิบัติตามสัญญาที่ทำใหมหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย 
1.6 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย 
1.7 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกับผูเสนอราคารายอื ่นที่เขามายื ่นซองเสนอราคาใหแกมหาวิทยาลัยฯ

หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
1.8 ผมูสีิทธิ์เสนอราคาจะตองเปนผูที่ไดรับรายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอราคาและเขารับฟงการ

ชี้แจงสถานท่ีของผวูาจางและกรอกแบบฟอรมครบถวนมิฉะนั้นจะมิไดรับการพิจารณา 
2. หลักฐานการเสนอราคา 

2.1 ผูเสนอราคาตองนำสำเนาหลักฐานตอไปนี้ที่เปนปจจุบัน ใหผูมีอำนาจลงนามรับรองความ
ถูกตอง และประทับตราบริษทั/หางใหเรียบรอย โดยแยกไวตางหากจากซองเสนอราคา คือ 

(1) สำเนาทะเบียนการคาหรือใบภาษีมูลคาเพ่ิมท่ีกรมสรรพากรออกให 
(2)  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยสำนักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท พรอมวัตถุประสงคซึ่ง 
     สำนักงานทะเบียนหนุสวนบริษัทออกใหจนถึงวนัยื่นซองเสนอราคาไมเกิน 3 เดือน 
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(3) กรณีมอบอำนาจใหบุคคลซึ่งมิใชกรรมการหรือหนุสวนผูมีอำนาจเต็ม เพ่ือผูกพันในนามนติิ 
    บุคคลตองมอบอำนาจเปนหนังสือใหบุคคลนั้นเปนผูแทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบดวย  
    กฎหมาย ในกรณมีอบอำนาจใหทำการแทนบริษัท/หาง ใหปดอากรแสตมปตามประมวล 
    รัษฎากร พรอมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผูมอบอำนาจและผูรับมอบอำนาจ 
(4) กรณีผูเสนอราคาเปนตัวแทนจำหนายในประเทศไทยที่ถูกตองตามกฎหมายโดยมีหนังสือ 
    รับรองการแตงตั้งจากบริษัทผูผลิตหรือแทนบริษัทผูผลิตหรือตัวแทนผจูัดจำหนาย โดย 
    หนังสือน้ันตองมีอายุไมเกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถงึวันย่ืนซองเสนอราคา 

2.2 ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อค แบบ และรายละเอียดพรอมใบเสนอราคา (ถาม)ี  
 

3. การเสนอราคา 
3.1 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาเปนเงนิบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ทั ้งนี ้ราคารวมที ่เสนอจะตองตรงกันทั ้งตัวเลขและตัวหนังสอื      
ถาตวัเลขและตวัหนังสือไมตรงกัน ใหถอืตัวหนังสือเปนสำคัญ โดยคิดราคารวมท้ังสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลคาเพิ่ม 
และภาษีอากรอื ่น คาขนสง คาจดทะเบียนและคาใชจายอื ่น ๆ ทั ้งปวงจนกระทั ่งส งมอบพัสด ุให                   
ณ มหาวทิยาลัยฯ ราคาที่เสนอจะตองเสนอกำหนดยืนราคาไมนอยกวา 60 วัน  นับแตวันเปดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไว และจะถอนการเสนอ
ราคามิได 

3.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกำหนดเวลาสงมอบพัสดุ/งานจาง ไมเกิน 30 วัน นับถัดจากวัน     
ลงนามในสัญญา (หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 

3.3 กอนย่ืนซองเสนอราคา ผูเสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวน และ
เขาใจเอกสารการเสนอราคาทั้งหมดเสยีกอนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

3.4 ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเปน 3 ซอง ดังน้ี 
(1)  ซองเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/หาง สำเนา 1 ชุด โดยระบุหนาซองวา        

 “เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง” 
(2) ซองขอเสนอดานคุณลกัษณะเฉพาะ และรายละเอยีดของรายการที่เสนอ ตนฉบับ 1  

ชดุพรอมสำเนา 7 ชุด โดยระบุหนาซองวา “เอกสารด้านคณุลักษณะ (เอกสารแนบสวนที1่)”    
(3) ซองขอเสนอดานราคา ประกอบดวย แบบฟอรมใบเสนอราคา ตนฉบับ 1 ชดุพรอม 

สำเนา 7 ชุด โดยระบุหนาซองวา “เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบสวนที่ 2) ” 
  3.5 หลักประกันซอง 

 ผูเสนอราคาตองวางหลักประกันซองพรอมกับการยื่นซองประกวดราคาเปนจำนวน 650,000.00 บาท 
(หกแสนหาหม่ืนบาทถวน) โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 
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(1)   เงินสด หรือ 
(2)   แคชเชียรเช็ค หรือ 
(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชยภายในประเทศ 

 หลักประกันซองตามที่ระบุในขอนี้ มหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะคืนใหผูเสนอราคาภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ไดพิจารณาเบื้องตนเรียบรอยแลว เว้นแต ผเูสนอราคารายที่คัดเลือกไว จะคืนใหตอเมื่อได
ทำสัญญา หรือขอตกลง หรือเม่ือผเูสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว                

ผูเสนอราคาจะตองปดผนึกซองทั้ง 3 ซองใหเรียบรอยพรอมประทบัตรา พรอมลงลายมือชื่อกำกับ
ไวที่รอยผนึกซองและจาหนาซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา” 
โดยยื่นตอคณะกรรมการรับซองประกวดราคา ในวันศุกรที่ 10 กนัยายน 2564 ตั้งแตเวลา 9.00 ถงึเวลา
12.00 น. ณ ที ่ทำการกองพัสดุและจัดการทรัพยสนิ อาคาร 14 ชั ้น 2 และคณะกรรมการฯ จะเปดซอง
พิจารณาในวันศุกรที ่ 10 กันยายน 2564 ตั้งแตเวลา 13.30 น. เปนตนไป ณ หองประชุมกองอาคารและ
สิ่งแวดลอม 

เมื่อพนกำหนดเวลาการยื่นซองเสนอราคาแลว คณะกรรมการรับซองประกวดราคา จะไมรับซอง
เสนอราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคา และแจงสทิธิการยื่นเสนอราคากอนการเปดซองขอเสนอดานราคา 

  

4. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
4.1 ผเูสนอราคารายใดมคุีณสมบัติไมถกูตองตามที่มหาวทิยาลัยกำหนด คณะกรรมการฯ จะไมรับ

พิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น เวนแต เปนขอผิดพลาดเพยีงเล็กนอย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารเสนอราคาในสวนท่ีมิใชสาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณาแลวเห็นวาจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยหอการคาไทย เทานั้น 

4.2 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยสงวนสทิธ์ิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคาโดยไมมีการผอนผันใน
กรณี ดังตอไปน้ี 

(1) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมอืชื่อผเูสนอราคาอยางหนึ่งอยางใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(2) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเสนอราคาที่เปนสาระสำคัญ 
หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 
(3) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แกไข เปลี่ยนแปลงโดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถาม)ี กำกับไว 

4.3 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยหอการคาไทยมสิีทธิใหผเูสนอราคาชี้แจงขอเท็จจรงิ สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอื่น
ใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได มหาวิทยาลัยหอการคาไทยมีสิทธิที่จะไมรับราคา หรือไมทำสัญญา หาก
หลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
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4.4 มหาวิทยาลัยหอการคาไทยทรงไวซึง่สิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด 
หรืออาจยกเลิกการเสนอราคา โดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชนของ
มหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปนสำคัญและใหถือวาการตัดสินของมหาวิทยาลัยหอการคาไทยเปน
เด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได  รวมทั้งมหาวิทยาลัยหอการคาไทยจะพิจารณา
ยกเลิกเสนอราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน หากมีเหตุเชื่อไดวาการเสนอราคากระทำไป
โดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย
ไดวาไมอาจดำเนินงานตามสัญญาได  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคา หรือ มหาวิทยาลัย
หอการคาไทยจะใหผูเสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที ่ทำใหเชื ่อไดวา ผูเสนอราคาสามารถ
ดำเนินงานตามประกวดราคาใหเสร็จสมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนท่ีรับฟงได มหาวิทยาลัยหอการคาไทย
มีสิทธิท่ีจะไมรับราคาของผูเสนอราคารายนั้น 

 

5. การทำสัญญา 
ผูไดรับการคัดเลือกจะตองทำสัญญาเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยหอการคาไทยภายใน 7 วัน 

หลังจากไดรบัแจงจากมหาวิทยาลัยฯ และจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจำนวนเงินเทากับรอยละ 5 
ของราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว  โดยใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปนี ้

(1)  เงินสด หรือ 
(2)  แคชเชียรเช็ค หรือ 
(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณชิยภายในประเทศ 
หากผูไดรับคัดเลือกไมดำเนินการทำสัญญาเปนหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเปนผูทิ ้งงาน และขอสงวน
สิทธ์ิในการพิจารณาคัดเลือกผเูสนอราคารายอ่ืนแทน 
 

 6.การชำระเงิน 
การชำระเงินคาจางจะชำระเมื่อผชูนะการประกวดราคาไดสงมอบพัสดุฯ/งานจางตามสัญญาและ 

 ผานการตรวจรับเรียบรอยแลว ภายใน 30 วัน โดยแบงเปนงวดๆ หรือตามขอกำหนดของคณะกรรมการ 
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7. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะพัสดุหรืออุปกรณ์/การจ้าง (ตามเอกสารแนบสวนที่ 1) 
ผูใดมีความสนใจและประสงคจะยื่นซองประกวดราคางานดังกลาว โปรดติดตอขอรับรายละเอียด

การยื่นซองประกวดราคาไดที่ คุณประดุง ศรีอุดร รักษาการหัวหนาแผนกกอสราง โครงการกอสรางและ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ ในเวลาทำการ โทรศัพท 02-697-6056 หมายเลขโทรสาร 02-697-6559 หรือ 
Web : www.utcc.ac.th (เลือกประกาศจัดซ ื ้อ) และขอทราบรายละเอ ียดคุณสมบัต ิ เพ ิ ่มเต ิมได ท่ี            
คุณทรงวฒิุ อองกลั่น โทรศัพท 02-697-6059 ท้ังน้ี ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 

 

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 
 

ประกาศ    ณ   วันที่         สิงหาคม พ.ศ.2564 
 
                         
 
 

             
     (รองศาสตราจารย ดร.ธนวรรธน พลวิชยั) 

                  อธิการบดี 
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รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

 

1. งานออกแบบหองปฏิบัติการเครื่องบินจาลอง  (Cabin Mock-Up) 

2. งานปรับปรุงงานอาคาร 

2.1  ทุบผนงักั้นหอง รื้อวงกบ ประตูของเดิม 

2.2  ปูพ้ืนกระเบ้ืองยางสวน HALL 

2.3   รื้อฝาเพดานเดิม ติดต้ังฝาเพดานสาเร็จ (สวนแตง) , แตงทองพ้ืนเดิม 

(ฝาเปลือย) ทาสี 

2.4 ติดต้ังผนัง-ประตู กระจก (กรอบอลูมิเนียม) / UTCC Terminal 

2.5  ติดต้ังโครงผนังทาซมุกรอบ UTCC Terminal พรอมตราสัญญลักษณ 

(Logo) 

2.6   ติดต้ังโครงเคราสาเร็จ / ผนังไฟเบอรซิเมนต ทาบอรดการเรียนรดูาน

การบิน Aviation Learning Board

 

3. งานติดต้ังโครงสรางลาตัวเครื่องบิน (Cabin Structure) 

3.1  ติดต้ังโครงเหล็กพื้น ปูดวยแผน Fiber Cement 

3.2 ติดต้ังโครงผนังลาตัวเคร่ืองบิน Cabin Structure / เหล็กดัดโคง

สาเร็จ / ประกอบหนางาน สวนหัวลดขนาด ยึดกับแนวผนัง 

3.3 ติดต้ังเหล็กยึดโครงโคง , เหล็กรับ Overhead Compartment

 

4. งา นติ ดตั้ ง ผ นั ง และ อุป กรณ์ เค รื่ อ งบิ น  ( Cabin Side Wall & 

Equipment) 

4.1 ติด ต้ั งโ ครงเคราและผนั งภายนอกลาตัวเครื่อ งบินดวยแผน 

PVC.Foam / แผนรองครีบ และครีบทรงโคง บนเคราสาเร็จรูป / ขัดแตง - โปว

ลบมุมทาสี และติด Logo แสดงช่ือสายการบิน (สงรูปแบบและขนาดใหผวูาจาง

พิจารณาอนุมัติ กอนทาการติดต้ัง)  

4.2 ติดต้ังผนังภายใน/ ขางลาตัวเครื่องบิน (Cabin Side Wall) ดวยผนัง

ไฟเบอรหลอขึ้นรูปทรงโคง ขัดแตงทาสี พรอมสวนเปดชองหนาตาง และมานบัง

แสงชนดิแข็ง เลื่อนขึ้นลง (ปด - เปดดวยมือ) 

4.3 ติดต้ังผนัง - โครงและอุปกรณเปดประตู Swing Arm Door เปดแบบ

สวิง (เม่ือเปดแลว บานประตูขนานไปกับลาตัว) พรอมตกแตงภายใน ทรงประตู

เครื่องบิน และชองสังเกตการณ ติดตั้งฝง L จานวน 2 ชุด 
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รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

 

4.4 ติดต้ังผนังภายใน / ชิ้นงานเฉพาะภายใน Cabin 

4.4.1 Lavatory ผนังและอุปกรณหองน้าเครื่องบิน *ไมมีการ          

ตอทอ 

4.4.2 Galley ชดุผนงัชอง Slot จานวน 2 ชุด (หันหนาเขาหากัน) 

พรอมอุปกรณท่ีใชสาหรับบริการอาหารและเคร่ืองดื่มบน 

ผนังปดทั้งสองดานดวย HPL (High Pressure Laminated) 

และปดขอบดวย Aluminum ตัวที (สาเร็จรูป)  

4.4.3 Instructor Area ชุดแตงผนังรูปแบบ Galley ติดต้ังอุปกรณ

งานโสตทัศนูปกรณ (AV; Audio Visual)  

4.4.4 Crew Seat Panel ผนังแตง ติดต้ัง Crew Seat และSafety 

Equipment (Station) 

4.4.5 ติดต้ังมาน กั้นระหวาง Back-Galley – EY – BC – Cabin 

Lounge 

4.4.6 Cabin Lounge ชุดหองรับรองพิเศษดานหนา ติดตั้งผนังชุด

วางเครื่องด่ืม, ชุดเคานเตอรเตรียมเคร่ืองด่ืม, เคานเตอรบาร 

วัสดุสังเคราะห, ชุดท่ีวางแขน, ชุดโตะตกแตง-กรุผิววัสดุ

สาเร็จ

4.4.7 งานติดต้ังอุปกรณภายในเครื่องบนิ (Aircraft Equipment) 
 

4.5  งานติดต้ังอปุกรณภายในเครื่องบิน (Aircraft Equipment)  

4.5.1 Swing arm Door 

4.5.2 Cabin Sidewall 

4.5.3 Overhead Compartment (Bin) ท่ีเก็บกระเปาสัมภาระ

เหนือศรีษะ ผิวนอกไฟเบอรหลอขึ้นรูป ภายใน / โครงไมอัด

ปดดวย HPL , พรอมมือจับเปด และ Gas Spring ผอนแรง 

4.5.4 Ceiling Compartment ชุ ด แ ผ ง ใต  Bin ติ ด ต้ั ง ไ ฟอ าน

หนังสือ , สัญญาณไฟเตือน 

4.5.5 Side Wall Light Panel ชิ้นสวนแตงขึ้นรูป (ติดต้ังไฟสอง 

Side Wall) ขัดลบมุม 
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รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

 

4.6 งานเพดาน Cabin 

4.6.1  Curved Ceiling ฝาโคงขึ้นรูป (แยกแผน - เวนรอง) เวน

รอยตอ  

4.6.2 ฝาโคงบริเวณประตู ติดต้ังอะครีลิคลายกราฟฟค – เรืองแสง 

/ ซอนไฟ (เปล่ียนสไีด) 

 

4.7 งานพ้ืน Cabin 

4.7.1 พ้ืนปูพรม Carpet Tiles ชนิดขนส้ัน บริเวณเกาอ้ีโดยสาร 

และ Cabin Lounge 

4.7.2 พ้ืนปูล า มิ เน ท  ชนิด  Laminated Floor Tiles บริ เ วณ 

Galley 

4.7.3 บัวเชิงผนังวัสดุสาเ ร็จ  กวาง 1.00 x สูง 0.20 ม.เจาะรู

สี่เหลี่ยม เปนชอง Return 

4.7.4 Emergency EXIT Pathway บริ เ วณพื้ นทาง เ ดิน กลา ง 

(Aisle) Stainless Plate กวาง 20 มม. x ยาว ชิ้นละ 1.10 

ม. พับขอบ ติดสติกเกอรสะทอนแสง 

4.7.5 ติดต้ังธรณี Stainless เขารูปบริเวณประตูทางเขาท้ัง  2 ชุด 
 

4.8 งานตกแตงผนัง เคานเตอร เพดาน และอุปกรณหอง Cabin Lounge 

4.8.1 ติดต้ังชุดผนังดานหลัง Counter (ดานหลัง) / และสวนผนัง

ดานหนา 

4.8.2 ติดต้ังชุด counter โคง และ Top วัสดุสังเคราะห 

4.8.3 ติดต้ังชุดผนัง cabin side wall / cabin window และผนัง 

- เพดาน สวนโคง เขาทรงสวนโคงเครื่องบิน 

4.8.4 ติดต้ังชุดเพดานโคง(สวนกลาง) ติดต้ังไฟ LED. 

4.8.5 ติดต้ังชิ้นสวน top counter/ เทาแขน กั้นระหวางที่นั่ง 
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รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

5. งานระบบไฟฟา 

5.1 งานเดนิสายเมนระบบไฟฟาและสวน Hall 

5.1.1 รื้อถอดสายไฟ แนวผนังเดิม / ติดต้ัง Junction Box เดิน

สายในสวนท่ีใชไฟฟา และแสงสวางสวน Hall 

5.1.2 เดินเมนระบบไฟฟา (รอยทอ EMT./Flexible Conduit 

ตามมาตรฐาน วสท.) จาก MBD ของอาคารชั้น 4 / ติดต้ัง

มิเตอร และชุดโหลดเซนเตอร ใหม สาหรับ Cabin 

5.1.3 ติดต้ังไฟสองสวางฉุกเฉิน (Emergency Light) 

5.2 งานติดตั้งอุปกรณระบบไฟฟา Cabin 

5.2.1 ติดต้ัง Load Center บริเวณ Galley - เดินสายไฟหลักรอย

ทอ หรือราง Wire Way 

5.2.2 ติดต้ัง AC. / DC. Switching Power Supply  สาหรับงาน

ไฟ LED Strip ชนิดแสงขาว และ RGB พรอมแผงควบคุม

กา รปรั บ  Tone สี ต าม  Scene  (1. On-Boarding  , 2. 

Take off / Landing  , 3. Cruise   , 4. Landing  , 5. Off-

Boarding) 

5.2.3 ติดต้ังดวงโคมชนิดหลอด LED 

5.2.4 ติดต้ังระบบสารองไฟสาหรับ Emergency Situation 

5.2.5 ติดต้ังแผงควบคุมระบบไฟสองสวาง Cabin Control Panel 

Board

  

6. งานระบบปรับอากาศ   

6.1  รื้อฝาเพดานภายในหองเดิม (3หอง) ร้ือ - ปรับระบบหัวจาย (Supply 

– Return Duct & Grill) ติดต้ังใหมในสวน Hall  

6.2  ติดต้ังเครื่องปรับอากาศ ชนิดเดินทอแยก (Direct Expansion Fan 

Coil Unit; Ceiling Concealed – Duct Type), คา EER มากกวา 10.0 ตาม

มาตรฐาน มอก.2134-2553 โดยเดินระบบทอเขา Hall และ Cabin จานวนรวม 

4 เครื่องดังนี้ 

6.2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดเปลือยขนาด 36,000B TU. (ปริมาณ

ลมหมุนเวียน 1,200 cfm.) จานวน 1 เครื่อง 
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รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

6.2.2 เครื่องปรับอากาศชนิดเปลือยขนาด 24,000 BTU. (ปริมาณ

ลมหมุนเวียน 800 cfm.) จานวน 3 เครื่อง 

 

6.3 ติดต้ังระบบทอสงลม/ดูดกลับ ดังนี้ 

6.3.1 Supply System 

- ทอระบบจายสาเร็จรูป PID; Pre-Insulation Duct 

6.3.2 Return System 

6.3.3 งานหอง Chamber 

- งานตีแผนยิปซั่มเปนหองระบบปด (Chamber) 

6.4  ติดต้ังพัดลมดักอากาศ Curtain Aircond. ขนาดกวาง 0.90 ม. จานวน 

2 เคร่ืองท่ีบริเวณประตูทางเขา Hall (ดานหนา Boarding Counter)

7. งานระบบส่ือการสอน 

7.1 ติดต้ัง Computer Set ชนิดต้ังโตะ๊ Monitor ขนาดไมนอยกวา 18.5” 

(Processor; Intel(R) CoreTM i3-4150 (3M Cache, 3.20 GHz) ก า รด จอ 

Nvidia Geforce 705/1GB จานวน 1 ชุด 

7.2 ติดต้ัง Computer Set ชนิด All In One ต้ังโต๊ะ Monitor ขนาดไม

นอยกวา 18.5” Intel Core i3-4130T (2.70 GHz), Ram 4GB, HDD 500GB 

จานวน 2 ชุด 

7.3 ระบบปฏิบัติการ Windows 7, โปรแกรมประยุกต Microsoft Office 

และโปรแกรม Antivirus ลิขสิทธิ์) จานวน 3 ชุด 

7.4 ติดต้ัง LCD TV (42") จานวนรวม 2 เครื่อง (2 x Counter Check In) 

7.5 ติดต้ัง LCD TV (55") จานวนรวม 2 เครื่อง (D.1 Panel และ Cabin 

Lounge) 

7.6 ติดต้ัง LCD TV (65") จานวนรวม 1 เครื่อง (Instructor Area) 

7.7 ติดต้ังกลองวงจรปด (Fixed Dome Camera) จานวน 4 เครื่อง 

7.8 ติดต้ังเคร่ืองบันทึกภาพระบบ 4 Ch. จานวน 1 เครื่อง และ Monitor 

18.5” 

7.9 ติดต้ังระบบขยายเ สียง (Microphone Mixing Amplifiers) ขนาด 

120W. จานวน 1 เครื่อง และขนาด 60W. จานวน 1 เครื่อง 

7.10  ติดต้ังลาโพงสวน Hall และ ฝงใตเพดาน Cabin 
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รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 
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7.11  ติดต้ัง Wireless Microphone System; ชนิดมอืถือ 4 ชุด และครอบ

ศรีษะ 2 ชุด 

7.12  ติดต้ัง Desk Microphone (ไมคต้ังโตะ ประกาศ) จานวน 4 ชดุ 

7.13  ติดต้ัง PA. ไมคประกาศที่ Crew Seat ท้ัง 4 Stations. 

7.14  ติดต้ัง Evacuation Alert Signal, Seat Belt Sign & Alert System

 

8. งานตกแตงบริเวณ Hall (พ้ืนที่สวนนอก Cabin) 

8.1  ติดต้ังจอแสดงกาหนดการเท่ียวบิน (Flight Status Monitor) 

8.2  ติด ต้ั ง เคานเตอร เ ช็คอิน  ; Check in Counter ขนาดประมาณ 

0.60x1.50x1.00ม. จานวน 2 ชุด พรอมเครื่องชั่ง น้าหนักพรอมจอ Digital 

8.3  เ ค า น เ ต อ ร ฉี ก ต๋ั ว ; Boarding Counter ข น า ด ป ร ะ ม า ณ 

0.55x0.80x1.00ม. ทรงสามเหลี่ยมตามแนวเสา/ผนัง 

8.4  ติดต้ัง Island Counter วางอปุกรณและอาหาร ผูโดยสารพักคอย (BC 

Zone) 

8.5 งานตกแตงผนัง UTCC's IDENTITY 

8.6 ติด See Thru Sticker ท่ีผนังกระจก (สงู 1.20ม.ยาวตลอดผนัง

กระจก) 

8.7 งานสติกเกอร UTCC (AIR) Logo บริเวณ Counter check-in, 

Boarding Gate 

8.8 ติดต้ัง Logo สายการบิน (งานอะครีลิค / Laser รปูทรง UTCC 

Logo)

 

9. งานติดต้ังเกาอ้ีเครื่องบินและเกาอ้ีพักคอย 

9.1  เกา อ้ีผูโดยสาร เปนเกาอี้ ผูโดยสารที่ใชจริงบนเครื่องบิน (Used 

Aircraft Passenger Seat) ทาการร้ือวัสดุหุมเดิมออก ปรับทรงเบาะ ตัดเย็บ  / 

หุมดวยหนัง PVC. (ทาแบบ - รายการวัสดุ ใหอนุมัติกอน) ดังนี้ 

9.1.1 BC. Seat; เกาอี้ชั้นธุรกิจ (Twin + Cover + Safety Belt + 

Tray) ตัวเบาะกวางประมาณ 18” ชนิด 2 ที่น่ังติดกัน พรอม

เข็มขัดนิรภัย และถาดอาหารแบบพับได จานวนรวม 12 ท่ีนั่ง 

 

 



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย             เอกสารแนบสวนที่ 1 

Page 8 of 13 

 

 

รายละเอียดขอกาหนด 
รายละเอียดท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงท่ีเสนอ) 

 

9.1.2 EY. Seat; เกาอี้ชั้นธรรมดาแถวหนา (มีถาดอาหาร) ดานหลงั

ติ ด  iPad Docking. พ ร อ ม  Safety Belt ตั ว เบ า ะก วา ง

ประมาณ 16” ชนิด 2 และ 3 ท่ีนั่งติดกนั จานวนรวม 7 ท่ีนั่ง 

9.1.3 EY. Seat; เกา อ้ีชั้ นธรรม ดาแถวใน ดานหลั งติ ด  iPad 

Docking. พรอม Safety Belt ตัวเบาะกวางประมาณ 16” 

ชนิด 2 และ 3 ท่ีนั่งติดกัน จานวนรวม 28 ท่ีนั่ง 

9.1.4 เกาอี้ภายใน Cabin Lounge จานวน 14 ท่ีน่ัง (หนังเทียม

แตงทรงเฉพาะ) 

9.2 Crew Seat; เกาอี้ลูกเรือ/พับได ท่ีนั่งเด่ียว พรอม Safety Belt จานวน 

4 ท่ีน่ัง 

9.3 Waiting Seat; เกาอี้นั่งพักคอย EY Zone จานวนรวม 12 ท่ีนั่ง 

9.4 ชุด เกาอี้  Lounge เกา อ้ี น่ั งพักคอย BC Zone จานวนรวม 12               

ท่ีน่ัง 

10. งานติดต้ังอุปกรณ์เครื่องใชใน Galley จัดเตรียมอุปกรณตางๆ จัดวาง / 

ตดิต้ังเขาตาแหนง ดังนี้  

10.1 Electrical Appliances 

10.1.1  Coffee Maker; เครื่องชงกาแฟแบบหยด ชนิดยกโถกาแฟ

ออกเสิรฟได ความจุมากกวา   1 ลติร (เสิรฟได 10-12 ถวย) 

ขนาดกาลังไฟประมาณ 1,000 วตัต จานวน 1 ชุด 

10.1.2  Tea Maker; เครื่องชงชาแบบหยด ชนิดยกโถชาออกเสิรฟ

ได ความจุมากกวา 1 ลิตร (เสิรฟได 10-12 ถวย) ขนาด

กาลังไฟประมาณ 1,000 วัตต จานวน 1 ชุด 

10.1.3  Water Boiler; เครื่องตมนา้รอน ชนิดยกหมอตมออกเสิรฟ

ได ความจุมากกวา 1 ลิตร (เสิรฟได 10-12 ถวย) ขนาด

กาลังไฟประมาณ 1,000 วัตต จานวน 1 ชุด 

10.1.4  Microwave; เครื่องอนุอาหาร (เตรยีมเสิรฟ) ขนาดกาลังไฟ 

1,000วัตต จานวน 1 ชุด 
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10.2 Trolley & Accessory. 

10.2.1 Full size cart (Atlas Series); รถเข็นเสิรฟอาหาร / 

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ทาจากอลูมิเนียมพรอมฝาปด และ

ชุดล็อคลอชนิดเทาเหยียบ จานวน 2 ชุด 

10.2.2 Half size cart (Atlas Series); รถเข็นเสิรฟอาหาร / 

เครื่องด่ืมบนเครื่องบิน ทาจากอลูมิเนียมพรอมฝาปด และ

ชุดล็อคลอชนิดเทาเหยียบ) จานวน 6 ชุด 

10.2.3 Folding Trolley (Table); โต๊ะพับเสิรฟชั้นธุรกิจ พรอม

ลอเล่ือน จานวน 1 ชดุ 

10.2.4 Wash basin (Top Counter); ชดุอางลางมือ (Water 

Drain) สั่งทาพรอมก๊อกน้า (ระบบทอน้าดี และทอนา้ท้ิง) 

จานวน 1 ชุด 

10.2.5 Unit Box Size S; กลองอลูมิเนียมสาเร็จรูป ใสถาดอาหาร 

(หรือของอ่ืนๆ) พรอมฝาปด ล็อคได จานวน        8 ชุด 

10.2.6 Drawer Plastic; ถาดเอนกประสงค ท่ีใชบนเครื่องบิน 

(ขนาดเฉพาะ) วางบนรถเข็นไดพอด ีจานวน 10 ชุด 

10.2.7 Stopper L (For Trolley); ท่ีล็อครถเข็น (Trolley / Cart) 

ทาจากอลูมิเนียม (เฉพาะ) ขนาดประมาณ               10 

cm. (บดิล็อคระบบลูกปน) จานวน 8 ชิ้น 

10.2.8 Stopper S (For Unit Box); ท่ีล็อค Unit Box ทาจาก

อลูมิเนียม (เฉพาะ) ขนาดประมาณ 2.5cm. (บิดล็อคระบบ

ลูกปน) จานวน 8 ชิ้น 

10.2.9 Ice Bucket (Container.); ถาด(ทรงสูง) พลาสติค สาหรับ

ใสน้าแข็ง จานวน 12 ชิ้น 

10.3 Preparing Set. อุปกรณเพ่ือการเตรียมเสิรฟ 

10.3.1 Glass Short 6 CM for tray [EY]  วัส ดุ เปนแกว ขนาด 

5*5*6 ซม. จานวน 144 ชิ้น 

10.3.2 Pitcher (Jug) plastic with cap วัสดุเปนพลาสติก ขนาด 

12*12*28 ซม. จานวน 10 ชิ้น 
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10.3.3 Stainless Tray L วัสดุเปนสแตนเลส ขนาด 18*10*0.3 

ซม. จานวน 2 ช้ิน 

10.3.4 Stainless Tray M วัสดุเปนสแตนเลส ขนาด 15*10*0.3 

ซม.  จานวน 2 ชิ้น 

10.3.5 Stainless Steel Milk Cup  วัส ดุ เปนสแตนเลส  ขนาด 

10*10*12 ซม. จานวน 2 ช้ิน 

10.3.6 Stainless Tong วสัดุเปนสแตนเลส ขนาด 12*2*0.3 ซม. 

จานวน 4 ช้ิน 

10.3.7 Stainless Tea Pot 0.6L วัส ดุ เ ปน สแ ต น เ ลส  ข นาด 

12*12*28 ซม. จานวน 2 ช้ิน 

10.3.8 Stainless Tea Pot 1.8L  วัสดุเปนสแตนเลส ขนาด 8*8*16 

ซม. จานวน 2 ช้ิน 

10.3.9 Bread basket วสัดุเปนหวาย ขนาด 30*15*3 ซม. จานวน 

4 ชิ้น 

10.3.10  กลองเอนกประสงค วัดสุเปนABS ขนาด 25*35*12 ซม. 

จานวน 3 ช้ิน 

 

10.4   Business Class Serving Set.;  อุปกรณเสิรฟผูโดยสารชั้นธรุกิจ 

10.4.1 ชอน วัส ดุ เปนสแต นเลส ขนาด  2*10 ซม .  จานวน               

36 ชิ้น 

10.4.2 ชอนซุ๊ป วสัดุเปนสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม. จานวน 36 ช้ิน 

10.4.3 สอม วัสดุเปนสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม. จานวน   36 ชิ้น 

10.4.4 มีด วัสดุเปนสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม. จานวน     36 ชิ้น 

10.4.5 จาน Side plate (ใสขนมปง) วัสดุเปนเซรามิค ขนาด 

12*12 ซม. จานวน 36 ช้ิน 

10.4.6 จาน Side plate (สลัด / ของหวาน) วัสดุเปนเซรามิค ขนาด 

15*15 ซม. จานวน 36 ช้ิน 

10.4.7 Main Course Portion วัสดุเปนเซรามิค ขนาด 15*10 ซม. 

จานวน 36 ช้ิน 

10.4.8 ถาดวางอาหาร Tray Atlas Cart ใหญ วัสดุเปนพลาสติก

ขนาด 28*40 ซม. จานวน 36 ชิ้น 
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10.4.9 แกว Wine วัสดุ เปนแกว ขนาด  6*10 ซม .  จานวน       

36 ชิ้น 

10.4.10 แกวน้า Tumblers วัสดเุปนแกว ขนาด 6*10 ซม. จานวน 

36 ชิ้น 

10.4.11 แกว Liqueur วัสดุเปนแกว ขนาด 4*5 ซม. จานวน                 

36 ชิ้น 

10.4.12 Cognac BC วัสดุเปนแกว ขนาด 4*5 ซม. จานวน 36 ชิ้น 

10.4.13 Silver Tray BC แบบใหญ   วัสดุเปนสแตนเลส ขนาด 

25*40 ซม. 3 ช้ิน 

10.4.14 ถวยกาแฟ & ถาดรองแกว วัสดุ เปนเซรามิค ขนาด                  

4*4 ซม. จานวน 36 ชิ้น 

 

10.5   Economy Class Serving Set.;  อุปกรณเสิรฟผูโดยสารช้ันธรรมดา 

10.5.1 ชอ น วั ส ดุ เ ปนพลาส ติก  ขน าด  2*10 ซม .  จาน วน             

108 ชิ้น 

10.5.2 ชอนซุ๊ป วัสดุเปนพลาสติก ขนาด 2*10 ซม. จานวน 108 

ชิ้น 

10.5.3 ส อม  วัส ดุ เ ปน พลาส ติ ก  ขนาด  2*10 ซม .  จาน วน               

108 ชิ้น 

10.5.4 มีด วัสดุเปนพลาสติก ขนาด 2*10 ซม. จานวน 108ช้ิน 

10.5.5 จาน Side plate (ใสขนมปง) วัสดุเปนเมลามีน ขนาด 

12*12 ซม. จานวน 108 ช้ิน 

10.5.6 จาน Side plate (สลัด/ของหวาน) วัสดุเปนเมลามีน ขนาด 

15*15 ซม. จานวน 108 ชิ้น 

10.5.7 Main Course Portion วัสดุเปนเซรามิค ขนาด       15*10 

ซม. จานวน 108 ชิ้น 

10.5.8 ถาดวางอาหาร Tray Atlas Cart ใหญ วัสดุเปนพลาสติก

ขนาด 28*40 ซม. จานวน 108 ช้ิน 

10.5.9 ถาดวางอาหาร Tray Atlas Cart เล็ก วัสดุเปนพลาสติก

ขนาด 28*20 ซม. จานวน 108 ช้ิน 

10.5.10 แกวกาแฟ วัสดุเปนเมลามีน ขนาด 4*5 ซม. จานวน                

108 ชิ้น 
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10.5.11 กลองเอนกประสงค วัสดุเปน ABS ขนาด 25*35*12 ซม. 

จานวน 6 ชิ้น 

10.5.12 แกวน้า Plastic EY วัสดุเปนพลาสติก ขนาด 4*6 ซม. 

จานวน 500 ช้ิน

11. งานติดต้ังอุปกรณ์สาธติความปลอดภัย 

11.1 Life Vest สภาพ Mint Cond. วัส ดุ  PVC ขนาด  20*20*5 ซม. 

จานวน 9 ช้ิน 

11.2 O2 Mask  สภาพ Mint Cond. วัส ดุ  PVC ขนาด 10*10*5 ซม . 

จานวน 9 ช้ิน 

11.3 Fire Extinguisher (Aircraft Red Tank) ส ภ า พ  Empty (Mint 

Cond.) วัสดุ Metal ขนาด 15*15*50 ซม. จานวน 1 ช้ิน 

11.4 Liquid Extinguisher (Aircraft Grey Tank) ส ภ าพ  Full (Mint 

Cond.) วัสดุ Metal ขนาด 15*15*50 ซม. จานวน 1 ช้ิน 

11.5 Oxygen Tank 11 cu.Ft  2 port. With Strap Green + Mask Set 

สภาพ Mint Cond. วัสดุ  Metal ขนาด 15*15*60 ซม. จานวน                  

1 ชิ้น 

11.6 Megaphone  สภาพ New Red. วัสดุ ABS ขนาด 12*30*30 ซม. 

จานวน 1 ช้ิน 

11.7 PBE [Protective Breathing Equipment]  สภาพ Seal in Pack. 

วสัดุ ABS ขนาด 15*25*30 ซม. จานวน 1 ช้ิน   

11.8 First AID Kit for Aircraft  (Medical in box) สถาพ Mint Cond. 

วสัดุกลอง ABS บรรจุยา ขนาด10*25*25 ซม. จานวน 1 ช้ิน 

11.9 Emergency Medical Kit สถาพ Mint Cond. วัสดุกระเปาผาและ

ยา ขนาด 15*30*50 ซม. จานวน 1 ช้ิน 

11.10 Flash Light (Wall Hang) สภาพ Mint Cond. วัสดุ  ABS ขนาด 

10*10*20 ซม. จานวน 3 ช้ิน 

11.11 Safety Pamphlet สภาพ New วสัดุ Paper ขนาด A4 Size จานวน 

100 ชิ้น 
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11.12 Placard. สภาพ ปายแผนแปะตางๆบนเครื่อง  วั สดุ  Sticker                

จานวน  1  L/S 

11.13 Seat Belt (For Demon.)  ชุดสา ธิต  วัส ดุผา  / Metal   ขนาด                   

8*80 ซม. จานวน 9 L/S

12.  การรับประกัน  

        ผูเสนอราคาตองรบัประกันคุณภาพ การปรับปรุงหองปฏิบัติการ เปน

เวลา 2 ป โดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติมยกเวนอุปกรณสิ้นเปลืองาน 

 

13. เ สน อร า คา ง าน  Maintenance Service Agreement ( MA )                  

เพ่ิมอีก  5 ป และ สารองอะไหล (spare part) ไมนอยกวา 10 ป

 

14. ระยะวลาดาเนินการ  180 วัน 

         การเขามาปฏิบัติงานใหผูรบัจางปฏิบัติตามระเบียบและความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัยที่กาหนด

 

15.  เอกสารประกอบงวดงาน 

15.1  หนังสือสงงานจานวน 5 ชุด ประกอบดวย BOQ ของงวดนั้นๆพรอม

ลายเซ็นต Approve จากผูควบคุมงาน , รปูถายระหวางปฏิบตัิงาน             มี

รูปกอนทาและหลังทาในแตละงวด  

15.2  ในงวดสุดทาย ตองมีเอกสารเพ่ิมเติมดังนี ้

15.3  List รายการวัสดุ อุปกรณ ห รือ ครุภัณฑ ประกอบไปดวย               

ชื่ อวั ดุอุ ปกรณกรณี เปนครุ ภัณฑใหใสขนาดมาดวย  , รูปถาย , ยี่ หอ ,                

ซีเรียลนมัเบอร , เบอรโทรและท่ีอย ูSupplier และราคาแตละรายการตาม BOQ 

เอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ (ถามี) 

15.4  แบบShop drawing 2 ชุดพรอมไฟล Auto CAD 

15.5  เอกสารตรวจสอบ Defect และมีลายเซน็ต Approve จากผูควบคุม

งาน 
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เอกสารแนบ สวนที่ 2 

 

 

 

แบบฟอร์มใบเสนอราคา 

สาหรับงานปรับปรุงกอสรางเครื่องบินจาลอง 

ของมหาวิทยาลยัหอการคาไทย 

 

 

 

บริษัท ............................................................................ 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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รายการเอกสารที่ตองนาเสนอ 
 

1.  แบบใบเสนอราคา  

2.  ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงกอสรางเคร่ืองบินจาลองของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

3. ผลงานท่ีผานมาที่ทางานในลักษณะเดียวกัน 

4. เอกสารประกอบอ่ืน ๆ 
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แบบใบเสนอราคา 

 

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

1. ขาพเจา …………………………………………..…………………… อยเูลขที่ ………………………………………….................... 

ถนน …………………………..………………ตาบล/แขวง ………………………………………อาเภอ/เขต ………………………………............ 

จังหวัด ………………………...รหัสไปรษณีย ………........….. โทร ………….............………..โดย …………………...................………... 

ผูลงนามขางทายนี้ ไดพิจารณาเง่ือนไขตางๆ ในเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงกอสรางเคร่ืองบินจาลองของ

มหาวิทยาลัยอการคาไทย เลขท่ี …………….....………...……………  โดยตลอดและยอมรับขอกาหนดและเง่ือนไขนั้นแลว 

รวมท้ังรับรองวา ขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนท่ีกาหนด  

2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ ซึ่งกาหนดไวในเอกสารสอบราคาตามกาหนดเวลาสงมอบ 

ดังตอไปน้ี 
 

 

ลาดับ 

 

 

รายการ 
รายละเอียดและ

คุณลักษณะ

เฉพาะ (ยอ) 

 

จานวน 

 

ราคาตอหนวย (บาท)  

ราคารวม 

เป็นเงินทั้งสิ้น 

กาหนด 

สงมอบ

ภายใน 

(วัน) 

 

ราคา 

ภาษี

มูลคา 

เพ่ิม 

 

รวมเงิน 

1 งานจางเหมาเบ็ดเสรจ็ (Design 

Build) กอสรางปรับปรุง

เครื่องบนิจาลองของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

       

  

รวมเป็นเงินท้ังส้ิน 

 

 

 

 

 ( ............................................................................ …...…..) ซึ่งเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่ม  รวมท้ังภาษีอากรอื่น ๆ และ

คาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว 

3. คาเสนอนี้จะยืนราคาอยูเปนระยะเวลา 60 วัน นับต้ังแตวันเปดซองประกวดราคา และมหาวิทยาลัยฯ          

อาจรับคาเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกาหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาท่ีไดยืดไปตามเหตุผลอันสมควรที่

มหาวิทยาลัยฯ รองขอ 

4. ในกรณีที่ขาพเจาไดรบัการพิจารณาใหชนะการประกวดราคา ขาพเจารับรองที่จะ 

4.1. ทาสญัญาตามแบบสัญญาวาจางกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วนัทาการ นบัถัดจากวันที่ไดรบัหนังสือ

แจงใหไปทาสัญญา 

4.2. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีไดระบใุหแกมหาวิทยาลัยฯ กอนหรือในขณะท่ีไดลงนาม

ในสัญญาเปนจานวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาที่ไดระบไุวในใบเสนอราคานี้ เพื่อเปนหลักประกนัการปฏิบัติตาม

สัญญาโดยถูกตอง และครบถวน 
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          หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแกมหาวิทยาลัยฯ  

และมหาวิทยาลยัฯ มีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอ่ืนเปนผูสอบราคาได หรือมหาวิทยาลัยฯ อาจจะเรียกสอบราคาใหมก็ได  

5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยฯไมมีความผูกพันท่ีจะรับคาเสนอนี้ หรอืใบเสนอราคาใด ๆ รวมท้ังไมตอง

รบัผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อนัอาจเกิดข้ึนในการที่ขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แค็ตตาล็อกแบบรูปรายการคุณลักษณะ

เฉพาะ (Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัยฯ พรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยฯ            

ไวเปนเอกสารและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ 

 สาหรับตัวอยางที่เหลือหรือไมใชแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ

ตัวอยางน้ัน 

7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ท่ีไดย่ืนพรอมใบเสนอราคาน้ีโดยละเอียดแลว และ

เขาใจดีวามหาวิทยาลัยฯ ไมตองรบัผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

8. ใบเสนอราคานี้ไดยื่นโดยบริสุทธ์ิยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยมิชอบดวย

กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ท่ีไดย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 

เสนอมา ณ วันท่ี …….... เดือน …………..….. พ.ศ. ………...... 

 

 

ลงช่ือ …………………………………………………….. 

                   (…………………………………….………………..) 

ตาแหนง ………………………………………………… 

ประทับตรา (ถามี) 
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ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของ 

งานปรับปรุงกอสรางเครื่องบินจาลองของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
 

ขาพเจา .............................................................................  สานักงานต้ังอยเูลขที ่..................................................................  

ถนน  .............................................. ตาบล/แขวง  ........................................ อาเภอ/เขต  ....................................................  

จังหวัด  ...........................................  โทรศัพท  .......................................โดย  ......................................................................  

ผมูีอานาจลงนามในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี…………………………ขอแจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ที่เสนอในการ

ประกวดราคา ดังนี้ 

 

ลาดับที่ คุณลักษณะตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัยฯ 

คุณลักษณะท่ีเสนอ 

(ใหระบุรุนและรายละเอียดที่เสนอให

ชัดเจน) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทาเครื่องหมายบน

เอกสารอางอิงที่เสนอ) 

1 งานจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Design Build) 

กอสรางปรับปรุงเครื่องบินจาลองของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบสวนท่ี 1) 
 

 

 

 

 

 เสนอมา ณ วันท่ี ............... เดือน ........................... พ.ศ. .................  

 ลงช่ือ  .................................................. ……..ผเูสนอราคา 

                                                                              (…....................................................……..)    
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เอกสารประกอบอ่ืนๆ 

(จานวน 1 ชุด) 
 

 

เชน  

-  รายละเอียดสินคา 

-  รายละเอยีดผลงานของบริษัท 

-  เอกสารอางอิงอื่นๆ 

-  ขอเสนออื่นๆ ท่ีเปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยฯ 

        

 
 
 


