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รายละเอียดขอกำหนด 
รายละเอียดที่เสนอ 

(ใหระบรุุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทำเครื่องหมาย

บนเอกสารอางอิงที่

เสนอ) 

 

1. งานปรับปรุงกอสรางหอง Green Screen  Studio  

2. งานปรับปรุงรื้อถอน 

2.1 จัดทำแผงปองกันฝุนละอองปดคลุมชั่วคราว หรือวิธีอื่นๆ ตามความ

เหมาะสม เพ่ือปองกันการฟุงกระจายของฝุนจากการรื้อถอน รวมถึง

เสียงและกล่ินออกนอกบริเวณพ้ืนที่ดำเนินการ 

2.2 รื้อถอนฝาเพดานเดิมภายในหองทั้งหมด 

2.3 รื้อถอนประตูและกระจกเดิม  

2.4 รื้อถอนระบบไฟฟา ทอ ราง สายไฟฟา ปลั๊ก ดวงโคม ระบบทอสง

ลม และระบบประปา ตาง ๆ ที่ทำการยกเลิกในพ้ืนที่ 

2.5 เมื ่อเสร็จงานรื้อถอนแลว ใหขนยายวัสดุที ่รื ้อถอนออกจากพื้นท่ี

ดำเนินงาน พรอมเตรียมอุปกรณ     

2.6 ปองกัน อุปกรณทำความสะอาด ทั่วบริเวณที่ดำเนินการขนยายออก

นอกหนวยงาน เพื่อความเรียบรอยและไมใหเกิดความเสียหาย 

รวมถึงหากมีอุปกรณที่รื้อถอนตองสงคืนหนวยงาน ใหสงมอบเม่ือ 

ดำเนินการรื้อถอนเสร็จส้ิน 

 
 

 

3. งานระบบไฟฟา 

3.1 สาย AC Line จะตองไมมีการเชื่อมหรือตอสายระหวางทาง หากมี

การแยกไปหลายจุดจะตองใช WIRE-NUT ที ่ไดมาตรฐานและ

ปลอดภัยเปนตัวแยก 

3.2 สาย AC Line ทั ้งหมดจะตองเปนแบบ 3 แกน (Line, Neutral, 

Ground) และมีสีที่ตางกันชัดเจน 

3.3 สายและอุปกรณตางๆ สำหรับระบบ Power ที่นำมาติดตั้งจะตอง

ไดมาตรฐานความปลอดภัยทางไฟฟา 

3.4 งานเดินรอยสายไฟฟาภายใน ดวยทอเหล็ก EMT (Electrical 

Metallic Tubing) และทอเหล็กออน (Flexible Metal Conduit) 

ผานกล องพ ักสาย (Pull Box , Junction Box) ข อต อท อและ

จุดเชื่อมตอทอ (Connector Fitting) 
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รายละเอียดขอกำหนด 
รายละเอียดที่เสนอ 

(ใหระบรุุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทำเครื่องหมาย

บนเอกสารอางอิงที่

เสนอ) 
 

3.5 ติดตั้ง ตูโหลดเซ็นเตอร 3 เฟส แบบเมนเบรกเกอรควบคุม และมี

ชองใสเบรกเกอรยอย จำนวน   ไมนอยกวา 24 ชอง ภายในหอง 

ประกอบดวย 

3.5.1 เมนเบรกเกอร ขนาดไมนอยกวา 60 แอมป จำนวน 1 ชุด  

3.5.2 ลูกเซอรกิตยอย ขนาดไมนอยกวา 16 แอมป จำนวน 10 ชุด 

3.5.3 ลูกเซอรกิตยอย ขนาดไมนอยกวา 20 แอมป จำนวน 13 ชุด 

3.5.4 ลูกเซอรกิตยอย ขนาดไมนอยกวา 32 แอมป จำนวน 1 ชุด 

3.6 เตารับไฟฟาเปนแบบคู (Grounding duplex universal 

receptacle) ไมนอยกวา 18 จุด 

3.6.1 ทนแรงดันไฟฟาไดไมนอยกวา 220VAC 

3.6.2 รองรับกระแสไฟขนาด 16 แอมป 

3.6.3 เปนเตารับคู 3 ขา พรอมกราวด 

3.6.4 รูปแบบเตารับตองเปนแบบคู  2 ชอง 

3.6.5 วัสดุเตารับตองผลิตจากโพลีคารบอเนต มีความแข็งแรง

ทนทานและไมลามไฟ 

3.7 ระบบแสงสวางภายในหอง จัดหาและติดตั ้งโคมไฟ LED Panel 

จำนวน 18 ชุด 

3.7.1 โคมไฟรุนบาง ขนาด ๓๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร  

3.7.2 หลอดไฟคาความสวางไมนอยกวา ๓,๔๐๐ Lumen  

3.7.3 กำลังวัตตไมนอยกวา ๔๐ วัตตตอชุด  

3.7.4 อุณหภูมิสีตองเปน  ๖๕๐๐ เควิน (K) Day Light 

3.8 โคมแตงหนา LED จำนวนไมนอยกวา 1 ชุด 

3.8.1 ฐานโคมไฟเปนวัสดุลาสติกโพลีคารบอเนตปดครอบดวยสแตน

เลสสตีล 

3.8.2 โคมไฟเปนขั้วหลอด LED ชนิด E-14 

3.8.3 จำนวนหลอดไฟมีไมนอยกวา 5 หลอดตอ 1 ชุด 

3.8.4 หลอดไฟคาความสวางไมนอยกวา 450 Lumen 

3.8.5 กำลังวัตต ขนาดไมนอยกวา 8 วัตตตอชุด 

3.8.6 ขนาดโคมไฟ ไมนอยกวา 600x64x37 มิลลิเมตร 

3.9 ติดต้ังสวิตชปด-เปด จำนวนไมนอยกวา 8 จุด ตำแหนงตามความ

เหมาะสม 

 



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย               เอกสารแนบสวนที่ 1 

Page 4 of 8 

 

 

รายละเอียดขอกำหนด 
รายละเอียดที่เสนอ 

(ใหระบรุุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทำเครื่องหมาย

บนเอกสารอางอิงที่

เสนอ) 
 
 

4. งานปรับปรุงและตกแตงหอง 

4.1 งานกั้นผนงั 

4.1.1 ติดตั ้งผนังเบา 1 ชั ้น  1 ดาน แบบยิปซัมบอรดหนา 12 

มิลลิเมตร ที ่ม ีค ุณสมบัต ิ ก ันเส ียง และผานมาตรฐาน 

มอก.พรอมฉาบเร ียบ ติดตั ้งโครงเหล็กช ุบสังกะสี ตาม

มาตรฐาน มอก. ขนาดโครงคราวผนังโปรวอลลตัวยู 76 

มิลลิเมตร และตัวซีขนาด 74 มิลลิเมตร พรอมกรุชองวางดวย

ฉนวนกันเสียงสำเร็จรูป ที่มีความหนาแนนไมหนอยกวา 48 

กก/มม.  โดยมีพ้ืนท่ีไมนอยกวา 90 ตารางเมตร 

4.1.2 ผนังกันเสียงภายในหองสตูดิโอ และหองควบคุมภาพ จะตองมี

คุณสมบัติการปองกันเสียงสงผานของผนัง มีคาไมนอยกวา 

STC 41 (Sound Transmission Class ) 

4.2 งานฝาเพดาน 

4.2.1 ติดต้ังฝาเพดาน ดวยโครงเหล็กชุบสังกะสีตามมาตรฐาน มอก. 

ขนาดโครงคราวโปรซีลายน ขนาด หนา 0.40 มิลลิเมตร หนา

ตัด 14x37 มิลลิเมตร และโครงคราวซีลายน  ปดทับดวย

แผนยิปซั ่มความหนา 9 มม. พื ้นที ่ไมนอยกวา พรอมกรุ

ชองวางดวยฉนวนกันเสียงสำเร็จรูป ที่มีความหนาแนนไม

หนอยกวา 32กก/มม. ชนิดติดฟลอย 2 ดาน พรอมฉาบเรยีบ

ทำสี โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 12 ตารางเมตร  

4.2.2 ทาสีทองพื้นภายในหอง โดยมีพื้นท่ีไมนอยกวา 100 ตาราง

เมตร 

4.2.3 งานโครงเหล็กมีขนาด 1 1/2 นิ้ว ติดตั้งโครงเหล็ก ชองขนาด 

100 x 100 เซนติเมตรเปน Gridline พื้นที่ไมนอยกวา 50 

ตารางเมตร 

4.3 งานควบคุมแสงสวางสตูดิโอ 

4.3.1 ติดต้ังรางไวยเวย 

4.3.1.1 ขนาดความกวางนอยกวา 4 นิ้ว และลึกไมนอยกวา 2 นิ้ว 

4.3.1.2 ความหนาไมนอยกวา 0.6 มิลลิเมตร 

4.3.1.3 ลักษณะการเคลือบผิวตองทำสีพน ดวยสีฝุน Epoxy Powder 

Coatings 
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รายละเอียดที่เสนอ 

(ใหระบรุุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 
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บนเอกสารอางอิงที่

เสนอ) 

4.3.2 ติดต้ังชองสัญญาณ DMX 

4.3.2.1 ขั้วตอสายสัญญาณ เปน XLR 3 PIN 

4.3.2.2 สายไมโครโฟนชนิดสายออน มีขนาดไมนอยกวา 0.35 

มิลลิเมตร มาตรฐาน 

4.4 งานติดต้ังแผนซับเสียง 

4.4.1 ปรับผิวผนังพรอมติดตั้งแผนซับเสียงสำเร็จรูป หุมผา ที ่มี

คุณสมบัติในการดูดซับเสียงมีคาความหนาแนน (DESITY) ไม

นอยกวา 23+/-2 Kg/m3 และคาความแข็งแรง (HARDNESS) 

ไมนอยกวา 10+/-1 โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 36 ตารางเมตร 

4.5 งานติดต้ังผนังตกแตง 

4.5.1 ติดตั้งผนังตกแตง บริเวณดานลางของผนังภายในหองสตูดิโอ 

ความสูงจากพื้นไมนอยกวา 85 ซม. โดยวัสดุทำจากลามิเนต 

โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 12  ตารางเมตร 

4.5.2 ติดตั ้งผนังเบา 1 ชั ้น  1 ดาน แบบยิปซัมบอรดหนา 12 

มิลลิเมตร ที่มีคุณสมบัติผานมาตรฐาน มอก.พรอมฉาบเรียบ 

ติดตั้งโครงเหล็กชุบสังกะสี ตามมาตรฐาน มอก. ขนาดโครง

คราวผนังโปรวอลลตัวยู 76 มิลลิเมตร และตัวซีขนาด 74 

มิลลิเมตร พรอมปดผิวดวยลามิเนตลายไม พ้ืนที่ไมนอยกวา 8 

ตารางเมตร 

4.5.3 ติดต้ังบัวพ้ืนลายไม ลักษณะสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 0.80 เมตร 

และมีความยาวรวม ไมนอยกวา 10 ม. พรอมปดผิวดวยลามิ

เนตลายไม  

4.5.4 ติดต้ังบัว ลักษณะสูงจากพ้ืนไมนอยกวา 0.05 เมตร และมี

ความยาวรวม ไมนอยกวา 12 ม. พรอมปดผิวดวยลามิเนต

ลายไม  

4.5.5 งานทาสีผนัง โดยสีที่เลือกใชตองเปนสีทาภายใน สามารถทำ

ความสะอาดไดงาย ทนตอแรงขดัถู สามารถปกกันเชือ้รา และ

แบคทเีรีย พ้ืนที่ไมนอยกวา 35 ตารางเมตร 

4.5.6 งานผนังฉาก Green Screen โครงไมทาสีเขียว ขนาดไมนอย

กวา 8.50 x 6.00 ม. 
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4.6 งานพ้ืน 

4.6.1 ปรับพ้ืนเดิมกอนติดต้ังFloor Finishing โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 

120 ตารางเมตร 

4.6.2 ปดพื้นดวยการปูกระเบื้องยางลายไม โดยมีพื้นท่ีไมนอยกวา 

12 ตารางเมตร 

4.6.3 ปดพ้ืนดวยพ้ืน Epoxy โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 37 ตารางเมตร 

4.6.4 ปดพื ้นดวยพื ้นไมฉาก Green Screen ปูทับดวยพรมเขียว 

โดยมีพ้ืนที่ไมนอยกวา 55 ตารางเมตร 

4.7 งานเฟอรนิเจอรลอยตัว 

4.7.1 จัดหาชุดเกาอี้หองแตงตัว ขนาดไมนอยกวาง 0.45 เมตร และ

ขนาด ความยาวไมนอยกวา 0.45 เมตร ความสูงไมนอยกวา 

0.45 เมตร จำนวน 2 ชุด 

4.7.2 จัดหาชุดโตะแตงหนา ขนาดยาวไมนอยกวา 2.20 เมตร ความ

สูงไมนอยกวา 0.60 เมตร พรอมกระจกเงา จำนวน 1 ชุด 

4.8 งานประตูและหนาตาง 

4.8.1 จัดทำและติดตั้งประตูสตูดิโอกันเสียง โดยติดตั้งวงกบเฟรม

อะลูมิเนียม พรอมติดตั้งประตูบานเปดคู ชองวางภายในหนา

บานใสฉนวนกันเสียง และกรุดวยแผนซับเสียงอยางนอย           

1 ดาน   โดยมีขนาดไมนอยกวา 1.90 x 1.90 เมตร และมีคา

การกั ้นเส ียงไมน อยกวา STC26 (Sound Transmission 

Class)  จำนวน 1 ชุด 

4.8.2 จัดทำและติดตั้งประตูตกแตงบานเดี่ยวหองแตงตัวทำจากไม

อัด หรือ MDF  ปดผิวดวยลามิเนตลายไม มีขนาดความสูงไม

นอยกวา 2.00 เมตร และความกวางไมนอยกวา 0.90 เมตร   

ติดต้ังอุปกรณ บานพับ มือจับ กลอนล็อค จำนวน 1 ชุด 

4.8.3 จัดทำและติดต้ังกระจกเงา ขนาดกวางไมนอยกวา 1.40 สูงไม

นอยกวา 2.00 เมตร จำนวน 1 ชุด 

4.8.4 จัดทำและติดต้ังมานสำหรับหองแตงตัว ขนาดยาวไมนอยกวา 

1.40 เมตร กวางไมนอยกวา 0.90 เมตร และสูงไมเกิน 1.90 

เมตร จำนวน 1 ชุด 

4.8.5 จัดทำและติดต้ังมานกันแสง ขนาดยาวไมนอยกวา 1.15 เมตร 

และสูงไมเกิน 1.15 เมตร จำนวน 1 ชุด 
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รายละเอียดขอกำหนด 
รายละเอียดที่เสนอ 

(ใหระบรุุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทำเครื่องหมาย

บนเอกสารอางอิงที่

เสนอ) 

 

4.8.6 จัดทำและติดตั้งกระจกกันเสียง โดยใชกระจก 2 ชั้น ความ

หนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตร เวนชองวางเพื ่อใสสารดูด

ความชื้น ขนาดชองวางไมนอยกวา 12 มิลลิเมตร มีขนาดไม

นอยกวา 2.40 เมตร x 1.20 เมตร     
 

4.9 งานยายตำแหนง และติดต้ังระบบปรับอากาศเดิม 

4.9.1 ยายตำแหนงเครือ่งปรบัอากาศเดิม และติดต้ังใหม ใหอยู

ตำแหนงใหเหมาะการใชงาน 

4.9.2 ตองติดต้ังระบบไฟฟาพรอมอุปกรณสำหรับระบบปรับอากาศ 

เพ่ือใชประกอบการติดต้ังและอุปกรณอื่นๆ โดยจะตองเดิน

สายไฟฟาที่ใชเปนสายเมนหลัก ขนาดไมนอยดวา 4 Sq.mm. 

(THW) 

4.9.3 ตองมีเบรคเกอร หลักสำหรับสำหรับเครื่องปรับอากาศขนาด

ไมนอยกวา 20 แอมป 

4.9.4 ทอสงน้ำยาทำความเย็นที่ตอระหวางหนวยสงความเย็นและ

หนวยระบายความรอนตองใสรางครอบทอในจุดที่จำเปนเพ่ือ

ความเปนระเบียบเรียบรอยและสวยงาม 
 

4.10 งานปายไฟสตูดิโอพรอมสวิทซ 

4.10.1 ออกแบบและจัดหา ปายไฟ ON-AIR เพ่ือบอกสถานะ โดย

ขนาดความยาวไมนอยกวา 300 มิลลิเมตร และมีความหนา 

10 มิลลิเมตร จำนวน 1 ชุด 
 

  

5. การรับประกัน  

ผูเสนอราคาตองรับประกันคณุภาพการปรับปรงุ เปนเวลา 1 ป โดยไมมี

คาใชจายเพ่ิมเติมยกเวนอุปกรณส้ินเปลือง  

  

 

6. ระยะเวลาดำเนินการ  90 วัน 

การเขามาปฏิบัติงานใหผูรับจางปฏิบัติตามระเบียบและความปลอดภัย

ของมหาวิทยาลัยที่กำหนด 

 
 



มหาวิทยาลัยหอการคาไทย               เอกสารแนบสวนที่ 1 

Page 8 of 8 

 

 

รายละเอียดขอกำหนด 
รายละเอียดที่เสนอ 

(ใหระบรุุน หรือรายละเอียดที่

เสนอใหชัดเจน โดยสรุปยอ) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทำเครื่องหมาย

บนเอกสารอางอิงที่

เสนอ) 

7. เอกสารประกอบงวดงาน 

7.1 หนังสือสงงานจำนวน 5 ชุด ประกอบดวย BOQ ของงวดนั้นๆ 

พรอมลายเซ็นต Approve จากผูควบคุมงาน ,  รูปถายระหวาง

ปฏิบัติงาน มีรูปกอนทำและหลังทำในแตละงวด  

7.2 ในงวดสุดทาย ตองมีเอกสารเพิ่มเติมดังนี้ 

7.2.1 List รายการวัสดุ อุปกรณ หรือ ครุภัณฑ ประกอบไป

ดวย ชื่อวัสดุอุปกรณกรณีเปนครุภัณฑใหใสขนาดมาดวย

,รูปถาย , ยี่หอ ,ซีเรียลนัมเบอร , เบอรโทรและที่อยู 

Suplier และราคาแตละรายการตาม BOQ เอกสาร

รับประกันวัสดุอุปกรณ (ถามี) 

7.2.2 แบบ Shopdrawing 2 ชุด พรอมไฟล AutoCAD 

7.2.3 เอกสารตรวจสอบ Defect และมีลายเซ็นต Approve 

จากผูควบคุมงาน 

7.2.4 เอกสารประกอบรูปแบบ และ BOQ รายละเอียดของงาน 

Green Screen  Studio แนบดานหลังเอกสารแนบ 1 

7.2.5 ภาพ Perspective อยางนอย 3 ภาพ 
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เอกสารแนบ สวนที่ 2 

 

 

แบบฟอรมใบเสนอราคา 

งานปรับปรุงกอสราง Green Screen  Studio  

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
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รายการเอกสารทีต่องนำเสนอ 

 
 

1. แบบใบเสนอราคา  

2. ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของงานปรับปรุงกอสราง Green Screen  Studio  

3. ผลงานที่ผานมาที่ทำงานในลักษณะเดียวกัน 

4. เอกสารประกอบอื่น ๆ 
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แบบใบเสนอราคา 

เรียน  ประธานคณะกรรมการรับซองประกวดราคา/คณะกรรมการเปดซอง 

1. ขาพเจา …………………………………………..………........……… อยูเลขท่ี………………………………………….................... 

ถนน …………………………..………………ตำบล/แขวง ………………………………………อำเภอ/เขต……………………................... 

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

ผูลงนามขางทายนี้  ไดพิจารณาเง่ือนไขตางๆ  ในเอกสารประกวดราคางานปรับปรุงกอสราง Green Screen  Studio 

เลขที่ …………….....………...……………  โดยตลอดและยอมรับขอกำหนดและเงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวา ขาพเจา

เปนผูมีคุณสมบัติครบถวนท่ีกำหนด  

2. ขาพเจาขอเสนอรายการพัสดุ  รวมทั้งบริการ ซึ่งกำหนดไวในเอกสารสอบราคาตามกำหนดเวลาสงมอบ 

ดังตอไปนี้ 
 

 

ลำดับ 

 

 

รายการ 

 

รายละเอียดและ

คุณลักษณะ

เฉพาะ 

(ยอ) 

 

จำนวน 

 

 

ราคาตอหนวย (บาท) 

 

ราคารวม 

เปนเงิน

ทั้งสิ้น 

 

กำหนด 

สงมอบ

ภายใน 

(วัน) 

 

ราคา 

 

ภาษีมูลคา 

เพ่ิม 

1 งานจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Design 

Build) งานปรับปรุงกอสราง 

Green Screen  Studio ของ

มหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

      

                                                                        รวมเปนเงินทั้งสิ้น 
  

 

 ( ............................................................................ …...…..) ซึ่งเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพิ่ม  รวมท้ังภาษีอากรอื่น ๆ และ

คาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว 

3.   คำเสนอนี้จะยืนราคาอยูเปนระยะเวลา 60  วัน นับตั้งแตวันเปดซองประกวดราคา และมหาวิทยาลัยฯอาจ

รับคำเสนอนี้ ณ เวลาใดก็ไดกอนที่จะครบกำหนดระยะเวลาดังกลาว หรือระยะเวลาที่ไดยืดไปตามเหตุผลอันสมควรท่ี

มหาวิทยาลัยฯ รองขอ 

4.   ในกรณีท่ีขาพเจาไดรับการพิจารณาใหชนะการประกวดราคา ขาพเจารับรองท่ีจะ 

4.1 ทำสัญญาตามแบบสัญญาซื้อขายกับมหาวิทยาลัยฯ ภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่ไดรับหนังสือ

แจงใหไปทำสัญญา 
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4.2 มอบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาตามที่ไดระบุใหแกมหาวิทยาลัยฯ กอนหรือในขณะที่ไดลงนาม

ในสัญญาเปนจำนวนรอยละ 5 ของราคาตามสัญญาท่ีไดระบุไวในใบเสนอราคาน้ี เพื่อเปนหลักประกัน

การปฏิบัติตามสัญญาโดยถูกตอง และครบถวน 

 หากขาพเจาไมปฏิบัติใหครบถวนตามที่ระบุไวขางตน ขาพเจายินดีชดใชคาเสียหายใด ๆ ที่อาจมีแก

มหาวิทยาลัยฯ  และมหาวิทยาลัยฯมีสิทธิจะใหผูเสนอราคารายอื่นเปนผูสอบราคาได หรือมหาวิทยาลัยฯอาจจะเรียกสอบ

ราคาใหมก็ได  

5. ขาพเจายอมรับวามหาวิทยาลัยฯไมมีความผูกพันที่จะรับคำเสนอนี้ หรือใบเสนอราคาใด ๆ รวมทั้งไมตอง

รับผิดชอบในคาใชจายใด ๆ อันอาจเกิดขึ้นในการท่ีขาพเจาไดเขาเสนอราคา 

6. บรรดาหลักฐานประกอบการพิจารณา เชน ตัวอยาง (Sample) แค็ตตาล็อกแบบรูปรายการคุณลักษณะเฉพาะ 

(Specifications) ซึ่งขาพเจาไดสงใหแกมหาวิทยาลัยฯพรอมใบเสนอราคา ขาพเจายินยอมใหมหาวิทยาลัยฯไวเปน

เอกสารและทรัพยสินของมหาวิทยาลัยฯ 

 สำหรับตัวอยางท่ีเหลือหรือไมใชแลว ซึ่งมหาวิทยาลัยฯคืนให ขาพเจาจะไมเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดขึ้นกับ

ตัวอยางน้ัน 

7. ขาพเจาไดตรวจทานตัวเลข และตรวจสอบเอกสารตางๆ ที่ไดยื่นพรอมใบเสนอราคานี้โดยละเอียดแลวและ

เขาใจดีวามหาวิทยาลัยฯ ไมตองรับผิดชอบใดๆ ในความผิดพลาดหรือตกหลน 

8. ใบเสนอราคานี้ไดยื ่นโดยบริสุทธิ์ยุติธรรม และปราศจากกลฉอฉล หรือการสมรูรวมคิดกันโดยมิชอบดวย

กฎหมายกับบุคคลใดบุคคลหน่ึง หรือหลายบุคคล หรือกับหางหุนสวนบริษัทใด ๆ ท่ีไดย่ืนเสนอราคาในคราวเดียวกัน 

 

 

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

 

 

 

ลงชื่อ …………………………………………………….. 

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

ตำแหนง ………………………………………………… 

ประทับตรา (ถาม)ี 
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ตารางเปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของ 

งานปรับปรุงกอสราง Green Screen  Studio ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

 

ขาพเจา .............................................................................  สำนักงานต้ังอยูเลขท่ี ..................................................................  

ถนน  .............................................. ตำบล/แขวง  ........................................ อำเภอ/เขต  ....................................................  

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

ผูมีอำนาจลงนามในเอกสารสอบราคาซื้อเลขท่ี…………………………ขอแจงรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ ท่ีเสนอในการ

ประกวดราคา ดังน้ี 

 

ลำดับ คุณลักษณะตามประกาศของ 

มหาวิทยาลัยฯ 

คุณลักษณะที่เสนอ 

(ใหระบุรุนและรายละเอียดที่เสนอให

ชัดเจน) 

เอกสารอางอิง 

(ใหทำเคร่ืองหมายบน

เอกสารอางอิงที่เสนอ) 

1. งานจางเหมาเบ็ดเสร็จ (Design Build) งาน

ปรับปรุงกอสราง Green Screen  Studio 

ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

(รายละเอียดตามเอกสารแนบสวนท่ี 1) 
 

 

 

 

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

 

 ลงชื่อ  .................................................. ……..ผูเสนอราคา 

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

(จำนวน 1 ชุด) 
 

 

เชน  

- รายละเอียดงานปรับปรุงกอสราง Green Screen  Studio ของมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 

- รายละเอียดผลงานของบริษัท 

- เอกสารอางอิงอื่นๆ 

- ขอเสนออื่นๆ ที่เปนประโยชนกับมหาวิทยาลัยฯ 

        

 

 



ต ำแหน่งปรบัปรุงหอ้ง 
Green Screen



Micro Teaching
 101.52 ตร.ม.

  แผนกผลิต
สื่อการสอน
13.83 ตร.ม.

    AHU.
11.20 ตร.ม.

 หอ้งควบคมุอปุกรณ์
     16.45 ตร.ม.

กนัสาด

ขึน้

ลง

ทางเดิน
61.60 ตร.ม.

แนวผนงัโคง้

แน
วผ
นงั
โค
ง้

แน
วผ
นงั
โค
ง้

พืน้ท่ีตัง้กลอ้ง

พืน้ท่ีถ่ำยท ำ
ใชสี้เขียว Code 
สี ตำมมำตรฐำน

หอ้งเก็บของหอ้งแต่งตวั

พืน้ที่พกัคอย

หอ้
งเก็

บข
อง

ประตกูนัเสียง

Lay Out เบือ้งตน้
บรเิวณพืน้ท่ีโครงกำร
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