
  
 

 
  

  

 

 

 
  

ประกาศมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

ที่          / 2564 
เรื่อง  ประกวดราคางานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจำลอง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  

.....................................................................................  
 ตามที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ได้มีประกาศที่ 145/2564 เรื่องประกวดราคางานปรับปรุงก่อสร้าง
เครื่องบินจำลอง ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ไปแล้วนั้น เพ่ือประโยชน์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย จึงขอยกเลิก
ประกาศงานปรับปรุงดังกล่าว และขอประกาศประกวดราคางานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจำลอง ของมหาวิทยาลัย
หอการค้าไทย โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะของผู้เสนอราคา มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
1.1 เป็นผู้มีอาชีพประกอบการทางด้านธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการเสนอราคานี้โดยตรง 
1.2 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนถูกต้องในประเทศไทยและมีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบกิจการงาน

ประกวดราคาจ้างนี้และมีผลงานประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาในแต่ละสัญญามีมูลค่าไม่

น้อยกว่า 7,000,000 บาท (เจ็ดล้านบาทถ้วน)/สัญญา โดยผลงานดังกล่าวได้แล้วเสร็จสมบูรณ์ตาม
สัญญาจ้างและผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานไว้เรียบร้อยแล้วโดยแนบสำเนาหนังสือรับรองผลงาน 

1.3 ต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย จดทะเบียนมาซึ่งชำระเต็มมูลค่าแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี 
และมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) 

1.4 ไม่เป็นผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีผู้ละทิ้งงานของหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
1.5 ไม่เคยมีพฤติกรรมในแนวทางท่ีไม่ปฏิบัติตามสัญญาที่ทำให้มหาวิทยาลัยฯ เกิดความเสียหาย 
1.6 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกันซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
1.7 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ามายื่นซองเสนอราคาให้แก่ มหาวิทยาลัยฯ

หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาครั้งนี้ 
1.8 ผู้มีสิทธิ์เสนอราคาจะต้องเป็นผู้ที่ได้รับรายละเอียดเอกสารประกอบการเสนอราคาและเข้ารับฟังการ

ชี้แจงสถานที่ของผู้ว่าจ้างและกรอกแบบฟอร์มครบถ้วนมิฉะนั้นจะมิได้รับการพิจารณา 
2. หลักฐานการเสนอราคา 

2.1 ผู้เสนอราคาต้องนำสำเนาหลักฐานต่อไปนี้ที่เป็นปัจจุบัน ให้ผู้มีอำนาจลงนามรับรองความ
ถูกต้อง และประทับตราบริษัท/ห้างให้เรียบร้อย โดยแยกไว้ต่างหากจากซองเสนอราคา คือ 

(1) สำเนาทะเบียนการค้าหรือใบภาษีมูลค่าเพ่ิมที่กรมสรรพากรออกให้ 
(2)  สำเนาหนังสือรับรองบริษัทท่ีออกโดยสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท พร้อมวัตถุประสงค์ซึ่ง 
     สำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทออกให้จนถึงวันยื่นซองเสนอราคาไม่เกิน 3 เดือน 
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(3) กรณีมอบอำนาจให้บุคคลซึ่งมิใช่กรรมการหรือหุ้นส่วนผู้มีอำนาจเต็ม เพ่ือผูกพันในนามนิติ 
    บุคคลต้องมอบอำนาจเป็นหนังสือให้บุคคลนั้นเป็นผู้แทนที่มีอำนาจเต็มโดยชอบด้วย  
    กฎหมาย ในกรณีมอบอำนาจให้ทำการแทนบริษัท/ห้าง ให้ปิดอากรแสตมป์ตามประมวล 
    รัษฎากร พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ 
(4) กรณีผูเ้สนอราคาเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทยที่ถูกต้องตามกฎหมายโดยมีหนังสือ 
    รับรองการแต่งตั้งจากบริษัทผู้ผลิตหรือแทนบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนผู้จัดจำหน่าย  โดย 
    หนังสือนั้นต้องมีอายุไม่เกิน 90 วัน นับจากวันที่ออกจนถึงวันยื่นซองเสนอราคา 

2.2 ผู้เสนอราคาต้องแนบแคตตาล็อค แบบ และรายละเอียดพร้อมใบเสนอราคา (ถ้ามี)  
 

3. การเสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและ

หรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ      
ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
และภาษีอากรอื ่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียนและค่าใช้จ่ายอื ่น ๆ ทั ้งปวงจนกระทั ่งส่งมอบพัสดุให้                   
ณ มหาวิทยาลัยฯ ราคาที่เสนอจะต้องเสนอกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 60 วัน  นับแต่วันเปิดซองใบเสนอ
ราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอ
ราคามิได ้

3.2 ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ไม่เกิน 30 วัน นับถัดจากวัน     
ลงนามในสัญญา (หรือตามท่ีมหาวิทยาลัยกำหนด) 

3.3 ก่อนยื่นซองเสนอราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ ให้ถี่ถ้วน และ
เข้าใจเอกสารการเสนอราคาท้ังหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นซองเสนอราคาตามเงื่อนไขในเอกสาร 

3.4 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองเสนอราคา โดยแยกเป็น 3 ซอง ดังนี้ 
(1)  ซองเอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง สำเนา 1 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า        

 “เอกสารหลักฐานการจดทะเบียนบริษัท/ห้าง” 
(2) ซองข้อเสนอด้านคุณลักษณะเฉพาะ และรายละเอียดของรายการที่เสนอ ต้นฉบับ 1  

ชุดพร้อมสำเนา 7 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านคุณลักษณะ (เอกสารแนบส่วนที1่)”    
(3) ซองข้อเสนอด้านราคา ประกอบด้วย แบบฟอร์มใบเสนอราคา ต้นฉบับ 1 ชุดพร้อม 

สำเนา 7 ชุด โดยระบุหน้าซองว่า “เอกสารด้านราคา (เอกสารแนบส่วนที่ 2) ” 
  3.5 หลักประกันซอง 

 ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นซองประกวดราคาเป็นจำนวน 650,000.00 บาท 
(หกแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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(1)   เงินสด หรือ 
(2)   แคชเชียร์เช็ค หรือ 
(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 

 หลักประกันซองตามที่ระบุในข้อนี้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะคืนให้ผู้เสนอราคาภายใน 15 วัน 
นับถัดจากวันที่ได้พิจารณาเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ จะคืนให้ต่อเมื่อได้
ทำสัญญา หรือข้อตกลง หรือเมื่อผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว                

ผู้เสนอราคาจะต้องปิดผนึกซองทั้ง 3 ซองให้เรียบร้อยพร้อมประทับตรา พร้อมลงลายมือชื่อกำกับ
ไว้ที่รอยผนึกซองและจ่าหน้าซองถึง “ประธานคณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา” 
โดยยื่นต่อคณะกรรมการรับซองประกวดราคา ในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 9.00 ถึงเวลา
12.00 น. ณ ที่ทำการกองพัสดุและจัดการทรัพย์สิน อาคาร 14 ชั้น 2 และคณะกรรมการฯ จะเปิดซอง
พิจารณาในวันจันทร์ที่ 27 กันยายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมกองอาคารและ
สิ่งแวดล้อม 

เมื่อพ้นกำหนดเวลาการยื่นซองเสนอราคาแล้ว คณะกรรมการรับซองประกวดราคา จะไม่รับซอง
เสนอราคาโดยเด็ดขาด คณะกรรมการเปิดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคา และแจ้งสิทธิการยื่นเสนอราคาก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านราคา 

  

4. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา 
4.1 ผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด คณะกรรมการฯ จะไม่รับ

พิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่ เป็นข้อผิดพลาดเพียงเล็กน้อย หรือผิดแผกไปจากเงื่อนไข
ของเอกสารเสนอราคาในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญ ทั้งนี้เฉพาะกรณีที่พิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
ต่อมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เท่านั้น 

4.2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาโดยไม่มีการผ่อนผันใน
กรณี ดังต่อไปนี้ 

(1) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใดหรือทั้งหมดในใบเสนอราคา 
(2) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารเสนอราคาที่เป็นสาระสำคัญ 
หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอื่น 
(3) ราคาที่เสนอมีการขูด ลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงโดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือชื่อ
พร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กำกับไว้ 

4.3 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวด
ราคาหรือมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืน
ใดที่เกี่ยวข้องกับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีสิทธิที่จะไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หาก
หลักฐานดังกล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
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4.4 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาดหรือเฉพาะรายการหนึ่ง รายการใด 
หรืออาจยกเลิกการเสนอราคา โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นสำคัญและให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัย หอการค้าไทยเป็น
เด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้  รวมทั้งมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยจะพิจารณา
ยกเลิกเสนอราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทำไป
โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมาย
ได้ว่าไม่อาจดำเนินงานตามสัญญาได้  คณะกรรมการฯ พิจารณาผลการประกวดราคา หรือ มหาวิทยาลัย
หอการค้าไทยจะให้ผู้เสนอราคานั้นชี้แจง และแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื ่อได้ว่า ผู้เสนอราคาสามารถ
ดำเนินงานตามประกวดราคาให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มีสิทธิที่จะไม่รับราคาของผู้เสนอราคารายนั้น 

 

5. การทำสัญญา 
ผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยภายใน 7 วัน 

หลังจากได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัยฯ และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ 5 
ของราคาสุทธิซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพ่ิมแล้ว  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1)  เงินสด หรือ 
(2)  แคชเชียร์เช็ค หรือ 
(3)  หนังสือค้ำประกันของธนาคารพาณิชย์ภายในประเทศ 
หากผู้ได้รับคัดเลือกไม่ดำเนินการทำสัญญาเป็นหนังสือกับมหาวิทยาลัยฯ ตามเวลาที่กำหนด

มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทำสัญญากับทางมหาวิทยาลัยเป็นผู้ทิ้งงาน และขอสงวน
สิทธิ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคารายอื่นแทน 
 

 6.การชำระเงิน 
การชำระเงินค่าจ้างจะชำระเม่ือผู้ชนะการประกวดราคาได้ส่งมอบพัสดุฯ/งานจ้างตามสัญญาและ 

 ผ่านการตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ภายใน 30 วัน โดยแบ่งเป็นงวดๆ หรือตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ 
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7. ข้อกำหนดลักษณะเฉพาะพัสดุหรืออุปกรณ์/การจ้าง (ตามเอกสารแนบส่วนที่ 1) 
ผู้ใดมีความสนใจและประสงค์จะยื่นซองประกวดราคางานดังกล่าว โปรดติดต่อขอรับรายละเอียด

การยื่นซองประกวดราคาได้ที่ คุณประดุง ศรีอุดร รักษาการหัวหน้าแผนกก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและ
ปรับปรุงมหาวิทยาลัยฯ ในเวลาทำการ โทรศัพท์ 02-697-6056 หมายเลขโทรสาร 02-697-6559 หรือ 
Web : www.utcc.ac.th (เล ือกประกาศจัดซื ้อ) และขอทราบรายละเอียดคุณสมบัติเพิ ่มเติมได ้ที่             
คุณทรงวุฒิ อ่องกลั่น โทรศัพท์ 02-697-6059 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 
 

ประกาศ    ณ   วันที่        กันยายน พ.ศ.2564 
 
                         
 

             
     (รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย) 

                  อธิการบดี 
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เอกสารแนบ  ส่วนที่ 1 

 

คุณลักษณะเฉพาะ 

งานปรับปรุงก่อสร้างเคร่ืองบินจ าลอง 

ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 

 

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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รายละเอียดข้อก าหนด รายละเอียดที่เสนอ 

(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่
เสนอให้ชัดเจน โดยสรุปย่อ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

 

1. งานออกแบบห้องปฏิบัติการเคร่ืองบินจ าลอง  (Cabin Mock-Up) 

2. งานปรับปรุงงานอาคาร 

2.1  ทุบผนังกั้นห้อง รื้อวงกบ ประตูของเดิม 

2.2  ปูพ้ืนกระเบื้องยางส่วน HALL 

2.3   รื้อฝ้าเพดานเดิม ติดตั้งฝ้าเพดานส าเร็จ (ส่วนแต่ง) , แต่งท้องพื้นเดิม 

(ฝ้าเปลือย) ทาสี 

2.4 ติดตั้งผนัง-ประตู กระจก (กรอบอลูมิเนียม) / UTCC Terminal 

2.5  ติดตั้งโครงผนังท าซุ้มกรอบ UTCC Terminal พร้อมตราสัญญลักษณ์ 

(Logo) 

2.6   ติดตั้งโครงเคร่าส าเร็จ / ผนังไฟเบอร์ซิเมนต์ ท าบอร์ดการเรียนรู้ด้าน

การบิน Aviation Learning Board 

 
 

3. งานติดต้ังโครงสร้างล าตัวเคร่ืองบิน (Cabin Structure) 

3.1  ติดตั้งโครงเหล็กพ้ืน ปูด้วยแผ่น Fiber Cement 

3.2 ติดตั้งโครงผนังล าตัวเครื่องบิน Cabin Structure / เหล็กดัดโค้ง
ส าเร็จ / ประกอบหน้างาน ส่วนหัวลดขนาด ยึดกับแนวผนัง 

3.3 ติดตั้งเหล็กยึดโครงโค้ง , เหล็กรับ Overhead Compartment 

 
 

4. ง าน ติ ด ต้ั ง ผนั ง แล ะ อุ ป ก ร ณ์ เ ค ร่ื อ งบิ น  ( Cabin Side Wall & 

Equipment) 

4.1 ติดตั้ ง โครงเคร่าและผนั งภายนอกล าตัว เครื่ องบินด้วยแผ่น 
PVC.Foam / แผ่นรองครีบ และครีบทรงโค้ง บนเคร่าส าเร็จรูป / ขัดแต่ง - โป้ว
ลบมุมท าสี และติด Logo แสดงช่ือสายการบิน (ส่งรูปแบบและขนาดให้ผู้ว่าจ้าง
พิจารณาอนุมัติ ก่อนท าการติดตั้ง)  

4.2 ติดตั้งผนังภายใน/ ข้างล าตัวเครื่องบิน (Cabin Side Wall) ด้วยผนัง
ไฟเบอร์หล่อขึ้นรูปทรงโค้ง ขัดแต่งท าสี พร้อมส่วนเปิดช่องหน้าต่าง และม่านบัง
แสงชนิดแข็ง เลื่อนขึ้นลง (ปิด - เปิดด้วยมือ) 

4.3 ติดตั้งผนัง - โครงและอุปกรณ์เปิดประตู Swing Arm Door เปิดแบบ
สวิง (เมื่อเปิดแล้ว บานประตูขนานไปกับล าตัว) พร้อมตกแต่งภายใน ทรงประตู
เครื่องบิน และช่องสังเกตการณ์ ติดตั้งฝั่ง L จ านวน 2 ชุด 
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รายละเอียดข้อก าหนด รายละเอียดที่เสนอ 

(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่
เสนอให้ชัดเจน โดยสรุปย่อ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

 
4.4 ติดตั้งผนังภายใน / ช้ินงานเฉพาะภายใน Cabin 

4.4.1 Lavatory ผนังและอุปกรณ์ห้องน้ าเครื่องบิน *ไม่มีการ          
ต่อท่อ 

4.4.2 Galley ชุดผนังช่อง Slot จ านวน 2 ชุด (หันหน้าเข้าหากัน) 
พร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับบริการอาหารและเครื่องดื่มบน 
ผนังปิดทั้งสองด้านด้วย HPL (High Pressure Laminated) 
และปิดขอบด้วย Aluminum ตัวที (ส าเร็จรูป)  

4.4.3 Instructor Area ชุดแต่งผนังรูปแบบ Galley ติดตั้งอุปกรณ์
งานโสตทัศนูปกรณ์ (AV; Audio Visual)  

4.4.4 Crew Seat Panel ผนังแต่ง ติดตั้ง Crew Seat และSafety 
Equipment (Station) 

4.4.5 ติดตั้งม่าน กั้นระหว่าง Back-Galley – EY – BC – Cabin 
Lounge 

4.4.6 Cabin Lounge ชุดห้องรับรองพิเศษด้านหน้า ติดตั้งผนังชุด
วางเครื่องดื่ม, ชุดเคาน์เตอร์เตรียมเครื่องดื่ม, เคาน์เตอร์บาร ์
วัสดุสังเคราะห์, ชุดที่วางแขน, ชุดโต้ะตกแต่ง-กรุผิววัสดุ
ส าเร็จ 

4.4.7 งานติดตั้งอุปกรณ์ภายในเครื่องบิน (Aircraft Equipment) 
 

4.5  งานติดตั้งอุปกรณ์ภายในเครื่องบิน (Aircraft Equipment)  

4.5.1 Swing arm Door 

4.5.2 Cabin Sidewall 

4.5.3 Overhead Compartment (Bin) ที่เก็บกระเป๋าสัมภาระ

เหนือศรีษะ ผิวนอกไฟเบอร์หล่อข้ึนรูป ภายใน / โครงไม้อัด

ปิดด้วย HPL , พร้อมมือจับเปิด และ Gas Spring ผ่อนแรง 

4.5.4 Ceiling Compartment ชุ ด แ ผ ง ใ ต้  Bin ติ ด ตั้ ง ไ ฟอ่ า น

หนังสือ , สัญญาณไฟเตือน 

4.5.5 Side Wall Light Panel ช้ินส่วนแต่งขึ้นรูป (ติดตั้งไฟส่อง 

Side Wall) ขัดลบมุม 
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รายละเอียดข้อก าหนด รายละเอียดที่เสนอ 

(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่
เสนอให้ชัดเจน โดยสรุปย่อ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

 
4.6 งานเพดาน Cabin 

4.6.1  Curved Ceiling ฝ้าโค้งขึ้นรูป (แยกแผ่น - เว้นร่อง) เว้น

รอยต่อ  

4.6.2 ฝ้าโค้งบริเวณประตู ติดตั้งอะครีลิคลายกราฟฟิค – เรืองแสง 

/ ซ่อนไฟ (เปลี่ยนสีได้) 
 

4.7 งานพ้ืน Cabin 

4.7.1 พื้นปูพรม Carpet Tiles ชนิดขนสั้น บริเวณเก้าอี้โดยสาร 

และ Cabin Lounge 

4.7.2 พื้ นปู ล ามิ เ นท  ชนิ ด  Laminated Floor Tiles บริ เ วณ 

Galley 

4.7.3 บัวเชิงผนังวัสดุส าเร็จ  กว้าง 1.00 x สูง 0.20 ม.เจาะรู

สี่เหลี่ยม เป็นช่อง Return 

4.7.4 Emergency EXIT Pathway บริ เ วณพื้ นทาง เดินกลาง 

(Aisle) Stainless Plate กว้าง 20 มม. x ยาว ช้ินละ 1.10 

ม. พับขอบ ติดสติกเกอร์สะท้อนแสง 

4.7.5 ติดตั้งธรณี Stainless เข้ารูปบริเวณประตูทางเข้าทั้ง  2 ชุด 
 

4.8 งานตกแต่งผนัง เคาน์เตอร์ เพดาน และอุปกรณ์ห้อง Cabin Lounge 

4.8.1 ติดตั้งชุดผนังด้านหลัง Counter (ด้านหลัง) / และส่วนผนัง

ด้านหน้า 

4.8.2 ติดตั้งชุด counter โค้ง และ Top วัสดุสังเคราะห์ 

4.8.3 ติดตั้งชุดผนัง cabin side wall / cabin window และผนงั 

- เพดาน ส่วนโค้ง เข้าทรงส่วนโค้งเครื่องบิน 

4.8.4 ติดตั้งชุดเพดานโค้ง(ส่วนกลาง) ติดตั้งไฟ LED. 

4.8.5 ติดตั้งช้ินส่วน top counter/ เท้าแขน กั้นระหว่างท่ีนั่ง 
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รายละเอียดข้อก าหนด รายละเอียดที่เสนอ 

(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่
เสนอให้ชัดเจน โดยสรุปย่อ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

5. งานระบบไฟฟ้า 

5.1 งานเดินสายเมนระบบไฟฟ้าและสว่น Hall 

5.1.1 รื้อถอดสายไฟ แนวผนังเดิม / ติดตั้ง Junction Box เดิน

สายในส่วนท่ีใช้ไฟฟ้า และแสงสว่างส่วน Hall 

5.1.2 เดินเมนระบบไฟฟ้า (ร้อยท่อ EMT./Flexible Conduit 

ตามมาตรฐาน วสท.) จาก MBD ของอาคารช้ัน 4 / ติดตั้ง

มิเตอร์ และชุดโหลดเซนเตอร์ ใหม่ ส าหรับ Cabin 

5.1.3 ติดตั้งไฟส่องสว่างฉุกเฉิน (Emergency Light) 

5.2 งานติดตั้งอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า Cabin 

5.2.1 ติดตั้ง Load Center บริเวณ Galley - เดินสายไฟหลักร้อย

ท่อ หรือราง Wire Way 

5.2.2 ติดตั้ง AC. / DC. Switching Power Supply  ส าหรับงาน

ไฟ LED Strip ชนิดแสงขาว และ RGB พร้อมแผงควบคุม

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

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

Boarding) 

5.2.3 ติดตั้งดวงโคมชนิดหลอด LED 

5.2.4 ติดตั้งระบบส ารองไฟส าหรับ Emergency Situation 

5.2.5 ติดตั้งแผงควบคุมระบบไฟส่องสว่าง Cabin Control Panel 

Board 

 
 

 

6. งานระบบปรับอากาศ   

6.1  รื้อฝ้าเพดานภายในห้องเดิม (3ห้อง) รื้อ - ปรับระบบหัวจ่าย (Supply 

– Return Duct & Grill) ติดตั้งใหม่ในส่วน Hall  

6.2  ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิดเดินท่อแยก (Direct Expansion Fan 

Coil Unit; Ceiling Concealed – Duct Type), ค่า EER มากกว่า 10.0 ตาม

มาตรฐาน มอก.2134-2553 โดยเดินระบบท่อเข้า Hall และ Cabin จ านวนรวม 

4 เครื่องดังนี้ 

6.2.1 เครื่องปรับอากาศชนิดเปลือยขนาด 36,000B TU. (ปริมาณ

ลมหมุนเวียน 1,200 cfm.) จ านวน 1 เครื่อง 
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รายละเอียดข้อก าหนด รายละเอียดที่เสนอ 

(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่
เสนอให้ชัดเจน โดยสรุปย่อ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

6.2.2 เครื่องปรับอากาศชนิดเปลือยขนาด 24,000 BTU. (ปริมาณ

ลมหมุนเวียน 800 cfm.) จ านวน 3 เครื่อง 
 

6.3 ติดตั้งระบบท่อส่งลม/ดูดกลับ ดังน้ี 

6.3.1 Supply System 

- ท่อระบบจ่ายส าเร็จรูป PID; Pre-Insulation Duct 

6.3.2 Return System 

6.3.3 งานห้อง Chamber 

- งานตีแผ่นยิปซั่มเป็นห้องระบบปิด (Chamber) 

6.4  ติดตั้งพัดลมดักอากาศ Curtain Aircond. ขนาดกว้าง 0.90 ม. จ านวน 

2 เครื่องที่บริเวณประตูทางเข้า Hall (ด้านหน้า Boarding Counter) 

7. งานระบบสื่อการสอน 

7.1 ติดตั้ง Computer Set ชนิดตั้งโต๊ะ Monitor ขนาดไม่น้อยกว่า 18.5” 

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

Nvidia Geforce 705/1GB จ านวน 1 ชุด 

7.2 ติดตั้ง Computer Set ชนิด All In One ตั้งโต๊ะ Monitor ขนาดไม่

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

จ านวน 2 ชุด 

7.3 ระบบปฏิบัติการ Windows 7, โปรแกรมประยุกต์ Microsoft Office 

และโปรแกรม Antivirus ลิขสิทธิ์) จ านวน 3 ชุด 

7.4 ติดตั้ง LCD TV (42") จ านวนรวม 2 เครื่อง (2 x Counter Check In) 

7.5 ติดตั้ง LCD TV (55") จ านวนรวม 2 เครื่อง (D.1 Panel และ Cabin 

Lounge) 

7.6 ติดตั้ง LCD TV (65") จ านวนรวม 1 เครื่อง (Instructor Area) 

7.7 ติดตั้งกล้องวงจรปิด (Fixed Dome Camera) จ านวน 4 เครื่อง 

7.8 ติดตั้งเครื่องบันทึกภาพระบบ 4 Ch. จ านวน 1 เครื่อง และ Monitor 

18.5” 

7.9 ติดตั้งระบบขยายเสียง (Microphone Mixing Amplifiers) ขนาด 

120W. จ านวน 1 เครื่อง และขนาด 60W. จ านวน 1 เครื่อง 

7.10  ติดตั้งล าโพงส่วน Hall และ ฝังใต้เพดาน Cabin 
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7.11  ติดตั้ง Wireless Microphone System; ชนิดมือถือ 4 ชุด และครอบ

ศรีษะ 2 ชุด 

7.12  ติดตั้ง Desk Microphone (ไมค์ตั้งโต้ะ ประกาศ) จ านวน 4 ชุด 

7.13  ติดตั้ง PA. ไมค์ประกาศที่ Crew Seat ทั้ง 4 Stations. 

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

 

8. งานตกแต่งบริเวณ Hall (พ้ืนที่สว่นนอก Cabin) 

8.1  ติดตั้งจอแสดงก าหนดการเที่ยวบิน (Flight Status Monitor) 

8.2  ติ ดตั้ ง เคาน์ เตอร์ เ ช็คอิน  ; Check in Counter ขนาดประมาณ 

0.60x1.50x1.00ม. จ านวน 2 ชุด พร้อมเครื่องช่ัง น้ าหนักพร้อมจอ Digital 

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

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

8.4  ติดตั้ง Island Counter วางอุปกรณ์และอาหาร ผู้โดยสารพักคอย (BC 

Zone) 

8.5 งานตกแต่งผนัง UTCC's IDENTITY 

8.6 ติด See Thru Sticker ที่ผนังกระจก (สูง 1.20ม.ยาวตลอดผนัง

กระจก) 

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

Boarding Gate 

8.8 ติดตั้ง Logo สายการบิน (งานอะครีลิค / Laser รูปทรง UTCC 

Logo) 

 
 

9. งานติดต้ังเก้าอี้เคร่ืองบินและเก้าอี้พักคอย 

9.1  เก้าอี้ผู้ โดยสาร เป็นเก้าอี้ผู้ โดยสารที่ใช้จริงบนเครื่องบิน (Used 

Aircraft Passenger Seat) ท าการรื้อวัสดุหุ้มเดิมออก ปรับทรงเบาะ ตัดเย็บ / 

หุ้มด้วยหนัง PVC. (ท าแบบ - รายการวัสดุ ให้อนุมัติก่อน) ดังนี ้

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

Tray) ตัวเบาะกว้างประมาณ 18” ชนิด 2 ที่นั่งติดกัน พร้อม

เข็มขัดนิรภัย และถาดอาหารแบบพับได้ จ านวนรวม 12 ที่น่ัง 
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9.1.2 EY. Seat; เก้าอี้ช้ันธรรมดาแถวหน้า (มีถาดอาหาร) ด้านหลัง

ติ ด  iPad Docking. พ ร้ อ ม  Safety Belt ตั ว เ บ า ะกว้ า ง

ประมาณ 16” ชนิด 2 และ 3 ที่น่ังติดกนั จ านวนรวม 7 ที่น่ัง 

9.1.3 EY. Seat; เก้ าอี้ ช้ั นธรรมดาแถวใน ด้ านหลั งติ ด  iPad 

Docking. พร้อม Safety Belt ตัวเบาะกว้างประมาณ 16” 

ชนิด 2 และ 3 ที่น่ังติดกัน จ านวนรวม 28 ที่น่ัง 

9.1.4 เก้าอี้ภายใน Cabin Lounge จ านวน 14 ที่นั่ง (หนังเทียม

แต่งทรงเฉพาะ) 

9.2 Crew Seat; เก้าอี้ลูกเรือ/พับได้ ที่น่ังเดี่ยว พร้อม Safety Belt จ านวน 

4 ที่น่ัง 

9.3 Waiting Seat; เก้าอี้นั่งพักคอย EY Zone จ านวนรวม 12 ท่ีนั่ง 

9.4 ชุด เก้ าอี้  Lounge เก้ าอี้นั่ งพักคอย BC Zone จ านวนรวม 12               

ที่น่ัง 

10. งานติดต้ังอุปกรณ์เคร่ืองใช้ใน Galley จัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ จดัวาง / 

ติดตั้งเข้าต าแหน่ง ดังนี ้  

10.1 Electrical Appliances 

10.1.1  Coffee Maker; เครื่องชงกาแฟแบบหยด ชนิดยกโถกาแฟ

ออกเสิร์ฟได้ ความจมุากกว่า   1 ลิตร (เสิร์ฟได้ 10-12 ถ้วย) 

ขนาดก าลังไฟประมาณ 1,000 วัตต์ จ านวน 1 ชุด 

10.1.2  Tea Maker; เครื่องชงชาแบบหยด ชนิดยกโถชาออกเสิร์ฟ

ได้ ความจมุากกว่า 1 ลิตร (เสริ์ฟได้ 10-12 ถ้วย) ขนาด

ก าลังไฟประมาณ 1,000 วัตต์ จ านวน 1 ชุด 

10.1.3  Water Boiler; เครื่องต้มน้ าร้อน ชนิดยกหม้อตม้ออกเสิร์ฟ

ได้ ความจมุากกว่า 1 ลิตร (เสริ์ฟได้ 10-12 ถ้วย) ขนาด

ก าลังไฟประมาณ 1,000 วัตต์ จ านวน 1 ชุด 

10.1.4  Microwave; เครื่องอุ่นอาหาร (เตรียมเสริ์ฟ) ขนาดก าลังไฟ 

1,000วัตต์ จ านวน 1 ชุด 
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10.2 Trolley & Accessory. 

10.2.1 Full size cart (Atlas Series); รถเข็นเสิร์ฟอาหาร / 

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ท าจากอลมูิเนียมพร้อมฝาปดิ และ

ชุดล็อคล้อชนิดเท้าเหยียบ จ านวน 2 ชุด 

10.2.2 Half size cart (Atlas Series); รถเข็นเสิร์ฟอาหาร / 

เครื่องดื่มบนเครื่องบิน ท าจากอลมูิเนียมพร้อมฝาปดิ และ

ชุดล็อคล้อชนิดเท้าเหยียบ) จ านวน 6 ชุด 

10.2.3 Folding Trolley (Table); โต๊ะพับเสิร์ฟช้ันธุรกิจ พร้อม

ล้อเลื่อน จ านวน 1 ชุด 

10.2.4 Wash basin (Top Counter); ชุดอ่างล้างมือ (Water 

Drain) สั่งท าพร้อมก๊อกน้ า (ระบบท่อน้ าดี และท่อน้ าท้ิง) 

จ านวน 1 ชุด 

10.2.5 Unit Box Size S; กล่องอลูมเินียมส าเร็จรูป ใส่ถาดอาหาร 

(หรือของอื่นๆ) พร้อมฝาปิด ล็อคได้ จ านวน        8 ชุด 

10.2.6 Drawer Plastic; ถาดเอนกประสงค์ ที่ใช้บนเครื่องบิน 

(ขนาดเฉพาะ) วางบนรถเข็นได้พอดี จ านวน 10 ชุด 

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

ท าจากอลูมิเนยีม (เฉพาะ) ขนาดประมาณ               10 

cm. (บิดล็อคระบบลูกปืน) จ านวน 8 ช้ิน 

10.2.8 Stopper S (For Unit Box); ที่ลอ็ค Unit Box ท าจาก

อลูมิเนียม (เฉพาะ) ขนาดประมาณ 2.5cm. (บิดล็อคระบบ

ลูกปืน) จ านวน 8 ช้ิน 

10.2.9 Ice Bucket (Container.); ถาด(ทรงสูง) พลาสติค ส าหรับ

ใส่น้ าแข็ง จ านวน 12 ช้ิน 
 

10.3 Preparing Set. อุปกรณเ์พื่อการเตรียมเสริ์ฟ 

10.3.1 Glass Short 6 CM for tray [EY]  วัสดุ เป็นแก้ว  ขนาด 

5*5*6 ซม. จ านวน 144 ช้ิน 

10.3.2 Pitcher (Jug) plastic with cap วัสดุเป็นพลาสติก ขนาด 

12*12*28 ซม. จ านวน 10 ช้ิน 
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10.3.3 Stainless Tray L วัสดุเป็นสแตนเลส ขนาด 18*10*0.3 

ซม. จ านวน 2 ช้ิน 

10.3.4 Stainless Tray M วัสดุเป็นสแตนเลส ขนาด 15*10*0.3 

ซม.  จ านวน 2 ช้ิน 

10.3.5 Stainless Steel Milk Cup  วัสดุ เป็นสแตนเลส ขนาด 

10*10*12 ซม. จ านวน 2 ช้ิน 

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

จ านวน 4 ช้ิน 

10.3.7 Stainless Tea Pot 0.6L วั ส ดุ เ ป็ นสแ ตน เ ลส  ขนาด 

12*12*28 ซม. จ านวน 2 ช้ิน 

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

ซม. จ านวน 2 ช้ิน 

10.3.9 Bread basket วัสดุเป็นหวาย ขนาด 30*15*3 ซม. จ านวน 

4 ช้ิน 

10.3.10  กล่องเอนกประสงค์ วัดสุเป็นABS ขนาด 25*35*12 ซม. 

จ านวน 3 ช้ิน 
 

10.4   Business Class Serving Set.;  อุปกรณ์เสิร์ฟผูโ้ดยสารชั้นธุรกิจ 

10.4.1 ช้อน วั สดุ เป็นสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม .  จ านวน               

36 ช้ิน 

10.4.2 ช้อนซุ๊ป วัสดุเป็นสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม. จ านวน 36 ช้ิน 

10.4.3 ส้อม วัสดุเป็นสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม. จ านวน   36 ช้ิน 

10.4.4 มีด วัสดุเป็นสแตนเลส ขนาด 2*10 ซม. จ านวน     36 ช้ิน 

10.4.5 จาน Side plate (ใส่ขนมปัง) วัสดุ เป็นเซรามิค ขนาด 

12*12 ซม. จ านวน 36 ช้ิน 

10.4.6 จาน Side plate (สลัด / ของหวาน) วัสดุเป็นเซรามิค ขนาด 

15*15 ซม. จ านวน 36 ช้ิน 

10.4.7 Main Course Portion วัสดุเป็นเซรามิค ขนาด 15*10 ซม. 

จ านวน 36 ช้ิน 

10.4.8 ถาดวางอาหาร Tray Atlas Cart ใหญ่ วัสดุเป็นพลาสติก

ขนาด 28*40 ซม. จ านวน 36 ช้ิน 
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10.4.9 แก้ ว  Wine วั สดุ เป็นแก้ ว  ขนาด 6*10 ซม .  จ านวน              

36 ช้ิน 

10.4.10 แก้วน้ า Tumblers วัสดุเป็นแก้ว ขนาด 6*10 ซม. จ านวน 

36 ช้ิน 

10.4.11 แก้ว Liqueur วัสดุ เป็นแก้ว ขนาด 4*5 ซม. จ านวน                  

36 ช้ิน 

10.4.12 Cognac BC วัสดุเป็นแก้ว ขนาด 4*5 ซม. จ านวน 36 ช้ิน 

10.4.13 Silver Tray BC แบบใหญ่   วัสดุเป็นสแตนเลส ขนาด 

25*40 ซม. 3 ช้ิน 

10.4.14 ถ้วยกาแฟ & ถาดรองแก้ว วัสดุ เป็นเซรามิค ขนาด                   

4*4 ซม. จ านวน 36 ช้ิน 
 

10.5   Economy Class Serving Set.;  อุปกรณ์เสิร์ฟผูโ้ดยสารช้ันธรรมดา 
10.5.1 ช้ อน  วั สดุ เ ป็ นพลาสติ ก  ขนาด  2*10 ซม .  จ านวน             

108 ช้ิน 

10.5.2 ช้อนซุ๊ป วัสดุเป็นพลาสติก ขนาด 2*10 ซม. จ านวน 108 

ช้ิน 

10.5.3 ส้ อม  วั สดุ เ ป็ นพลาสติ ก  ขนาด  2*10 ซม .  จ านวน               

108 ช้ิน 

10.5.4 มีด วัสดุเป็นพลาสติก ขนาด 2*10 ซม. จ านวน 108ช้ิน 

10.5.5 จาน Side plate (ใส่ขนมปัง) วัสดุ เป็นเมลามีน ขนาด 

12*12 ซม. จ านวน 108 ช้ิน 

10.5.6 จาน Side plate (สลัด/ของหวาน) วัสดุเป็นเมลามีน ขนาด 

15*15 ซม. จ านวน 108 ช้ิน 

10.5.7 Main Course Portion วัสดุเป็นเซรามิค ขนาด       15*10 

ซม. จ านวน 108 ช้ิน 

10.5.8 ถาดวางอาหาร Tray Atlas Cart ใหญ่ วัสดุเป็นพลาสติก

ขนาด 28*40 ซม. จ านวน 108 ช้ิน 

10.5.9 ถาดวางอาหาร Tray Atlas Cart เล็ก วัสดเุป็นพลาสติก

ขนาด 28*20 ซม. จ านวน 108 ช้ิน 

10.5.10 แก้วกาแฟ วัสดุเป็นเมลามีน ขนาด 4*5 ซม. จ านวน                

108 ช้ิน 
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เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

10.5.11 กล่องเอนกประสงค์ วัสดุเป็น ABS ขนาด 25*35*12 ซม. 

จ านวน 6 ช้ิน 

10.5.12 แก้วน้ า Plastic EY วัสดุเป็นพลาสติก ขนาด 4*6 ซม. 

จ านวน 500 ช้ิน 

11. งานติดต้ังอุปกรณ์สาธิตความปลอดภัย 

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

จ านวน 9 ช้ิน 

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

จ านวน 9 ช้ิน 

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

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

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

Cond.) วัสดุ Metal ขนาด 15*15*50 ซม. จ านวน 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. จ านวน                  

1 ช้ิน 

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

จ านวน 1 ช้ิน 

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

วัสดุ ABS ขนาด 15*25*30 ซม. จ านวน 1 ช้ิน   

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

วัสดุกล่อง ABS บรรจุยา ขนาด10*25*25 ซม. จ านวน 1 ช้ิน 

11.9 Emergency Medical Kit สถาพ Mint Cond. วัสดุกระเป๋าผ้าและ

ยา ขนาด 15*30*50 ซม. จ านวน 1 ช้ิน 

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

10*10*20 ซม. จ านวน 3 ช้ิน 

11.11 Safety Pamphlet สภาพ New วัสดุ Paper ขนาด A4 Size จ านวน 

100 ช้ิน 
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รายละเอียดข้อก าหนด รายละเอียดที่เสนอ 

(ให้ระบุรุ่น หรือรายละเอียดที่
เสนอให้ชัดเจน โดยสรุปย่อ) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

11.12 Placard. สภาพ ป้ ายแผ่นแปะต่ างๆบนเครื่ อง  วัสดุ  Sticker                

จ านวน  1  L/S 

11.13 Seat Belt (For Demon.)  ชุดสาธิต  วัสดุผ้ า  / Metal   ขนาด                   

8*80 ซม. จ านวน 9 L/S 

12.  การรับประกัน  

        ผู้เสนอราคาต้องรับประกันคุณภาพ การปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เป็น

เวลา 2 ปี โดยไม่มีคา่ใช้จ่ายเพิ่มเตมิยกเว้นอุปกรณ์สิ้นเปลืองาน  

 
 

13. เ ส นอ ร าค า ง าน  Maintenance Service Agreement ( MA )                  

เพิ่มอีก  5 ปี และ ส ารองอะไหล่ (spare part) ไม่น้อยกว่า 10 ป ี

 
 

14. ระยะวลาด าเนินการ  180 วัน 
         การเข้ามาปฏิบัติงานให้ผู้รับจ้างปฏิบัติตามระเบียบและความปลอดภัย
ของมหาวิทยาลัยที่ก าหนด 

 
 

15.  เอกสารประกอบงวดงาน 
15.1  หนังสือส่งงานจ านวน 5 ชุด ประกอบด้วย BOQ ของงวดนั้นๆพร้อม

ลายเซ็นต์ Approve จากผู้ควบคุมงาน , รูปถ่ายระหว่างปฏิบัติงาน             มี
รูปก่อนท าและหลังท าในแต่ละงวด   

15.2  ในงวดสุดท้าย ต้องมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 
15.3  List รายการวัสดุ  อุปกรณ์ หรือ ครุภัณฑ์ ประกอบไปด้วย               

ช่ือวัดุอุปกรณ์กรณี เป็นครุภัณฑ์ ให้ ใส่ขนาดมาด้ วย  , รูปถ่ าย  , ยี่ ห้อ  ,                
ซีเรียลนัมเบอร์ , เบอร์โทรและที่อยู่ Supplier และราคาแต่ละรายการตาม BOQ 
เอกสารรับประกันวัสดุอุปกรณ์ (ถ้ามี) 

15.4  แบบShop drawing 2 ชุดพร้อมไฟล์ Auto CAD 
15.5  เอกสารตรวจสอบ Defect และมีลายเซ็นต ์Approve จากผู้ควบคมุ

งาน 
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เอกสารแนบ ส่วนที่ 2 
 

 
 

แบบฟอร์มใบเสนอราคา 
ส าหรับงานปรับปรุงก่อสร้างเคร่ืองบินจ าลอง 

ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
 

 
 

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

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
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รายการเอกสารทีต่้องน าเสนอ 
 

1.  แบบใบเสนอราคา  
2.  ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะงานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจ าลองของ

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 
3. ผลงานที่ผ่านมาทีท่ างานในลักษณะเดียวกัน 
4. เอกสารประกอบอื่น ๆ 
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แบบใบเสนอราคา 

 
เรียน  ประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

1. ข้าพเจ้า …………………………………………..…………………… อยู่เลขที่ ………………………………………….................... 
ถนน …………………………..………………ต าบล/แขวง ………………………………………อ าเภอ/เขต ………………………………............ 
จังหวัด ………………………...รหัสไปรษณีย์ ………........….. โทร ………….............………..โดย …………………...................………... 
ผู้ลงนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาเงื่อนไขต่างๆ ในเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจ าลองของ
มหาวิทยาลัยอการค้าไทย เลขท่ี …………….....………...……………  โดยตลอดและยอมรับข้อก าหนดและเงื่อนไขนั้นแล้ว 
รวมทั้งรับรองว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนท่ีก าหนด  

2. ข้าพเจ้าขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ ซึ่งก าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตามก าหนดเวลาส่งมอบ 
ดังต่อไปนี้ 

 

 
ล าดับ 

 

 
รายการ รายละเอียดและ

คุณลักษณะ
เฉพาะ (ย่อ) 

 
จ านวน 

 

ราคาต่อหน่วย (บาท)  
ราคารวม 

เป็นเงินทั้งส้ิน 

ก าหนด 
ส่งมอบ
ภายใน 
(วัน) 

 
ราคา 

ภาษี
มูลค่า 
เพิ่ม 

 
รวมเงิน 

1 งานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Design 
Build) ก่อสร้างปรับปรุง
เครื่องบินจ าลองของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

       

  
รวมเป็นเงินทั้งส้ิน 

 
 

 

 

 ( ............................................................................ …...…..) ซึ่งเป็นราคาท่ีรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม  รวมทั้งภาษีอากรอื่น ๆ และ
ค่าใช้จ่ายท้ังปวงไว้ด้วยแล้ว 

3. ค าเสนอนี้จะยืนราคาอยู่เป็นระยะเวลา 60 วัน นับต้ังแต่วันเปิดซองประกวดราคา และมหาวิทยาลัยฯ          
อาจรับค าเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ได้ก่อนที่จะครบก าหนดระยะเวลาดังกล่าว หรือระยะเวลาที่ได้ยืดไปตามเหตุผลอันสมควรท่ี
มหาวิทยาลัยฯ ร้องขอ 

4. ในกรณีท่ีข้าพเจ้าได้รับการพิจารณาให้ชนะการประกวดราคา ข้าพเจ้ารับรองท่ีจะ 
4.1. ท าสัญญาตามแบบสัญญาว่าจ้างกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันท าการ นับถัดจากวันท่ีได้รับหนังสือ

แจ้งให้ไปท าสัญญา 
4.2. มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามท่ีได้ระบุให้แก่มหาวิทยาลัยฯ ก่อนหรือในขณะท่ีได้ลงนาม

ในสัญญาเป็นจ านวนร้อยละ 5 ของราคาตามสัญญาท่ีได้ระบุไว้ในใบเสนอราคานี้ เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาโดยถูกต้อง และครบถ้วน 



มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย                                                                                              เอกสารแนบ ส่วนที่ 2  

 4 

  
          หากข้าพเจ้าไม่ปฏิบัติให้ครบถ้วนตามท่ีระบุไว้ข้างต้น ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายใดๆ ท่ีอาจมีแก่มหาวิทยาลัยฯ  
และมหาวิทยาลัยฯ มีสิทธิจะให้ผู้เสนอราคารายอื่นเป็นผู้สอบราคาได้ หรือมหาวิทยาลัยฯ อาจจะเรียกสอบราคาใหม่ก็ได้  

5. ข้าพเจ้ายอมรับว่ามหาวิทยาลัยฯไม่มีความผูกพันท่ีจะรับค าเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมท้ังไม่ต้อง
รับผิดชอบในค่าใช้จ่ายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีข้าพเจ้าได้เข้าเสนอราคา 

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เช่น ตัวอย่าง (Sample) แค็ตตาล็อกแบบรูปรายการคุณลักษณะ
เฉพาะ (Specifications) ซึ่งข้าพเจ้าได้ส่งให้แก่มหาวิทยาลัยฯ พร้อมใบเสนอราคา ข้าพเจ้ายินยอมให้มหาวิทยาลัยฯ            
ไว้เป็นเอกสารและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยฯ 
 ส าหรับตัวอย่างที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯ คืนให้ ข้าพเจ้าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ
ตัวอย่างนั้น 

7. ข้าพเจ้าได้ตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารต่างๆ ท่ีได้ยื่นพร้อมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแล้ว และ
เข้าใจดีว่ามหาวิทยาลัยฯ ไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหล่น 

8. ใบเสนอราคานี้ได้ยื่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉ้อฉล หรือการสมรู้ร่วมคิดกันโดยมิชอบด้วย
กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับห้างหุ้นส่วนบริษัทใด ๆ ที่ได้ยื่นเสนอราคาในคราวเดียวกัน 
 

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

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

ต าแหน่ง ………………………………………………… 
 ประทับตรา (ถ้ามี) 
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ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของ 
งานปรับปรุงก่อสร้างเครื่องบินจ าลองของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

 
ข้าพเจ้า .............................................................................  ส านักงานต้ังอยู่เลขท่ี ..................................................................  
ถนน  .............................................. ต าบล/แขวง  ........................................ อ าเภอ/เขต  ....................................................  
จังหวัด  ...........................................  โทรศัพท์  .......................................โดย  ......................................................................  
ผู้มีอ านาจลงนามในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี…………………………ขอแจ้งรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ท่ีเสนอในการ
ประกวดราคา ดังนี้ 
 

ล าดับที่ คุณลักษณะตามประกาศของ 
มหาวิทยาลัยฯ 

คุณลักษณะที่เสนอ 
(ให้ระบุรุ่นและรายละเอียดที่เสนอให้

ชัดเจน) 

เอกสารอ้างอิง 
(ให้ท าเคร่ืองหมายบน
เอกสารอ้างอิงที่เสนอ) 

1 งานจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ (Design Build) 
ก่อสร้างปรับปรุงเครื่องบินจ าลองของ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบส่วนท่ี 1) 
 

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

 ลงชื่อ  .................................................. ……..ผู้เสนอราคา 

                                                                              (…....................................................……..)    
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เอกสารประกอบอื่นๆ 
(จ านวน 1 ชดุ) 

 
 

เช่น  
-  รายละเอียดสินค้า 
-  รายละเอียดผลงานของบริษัท 
-  เอกสารอ้างอิงอื่นๆ 
-  ข้อเสนออื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับมหาวิทยาลัยฯ 
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