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รายละเอียด เงื่อนไข และขอกําหนด
การวาจางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปู
พื้น รื้อเปลี่ยนผาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล
(Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบุรี
1. สิ่งที่ตองการ
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีความประสงคดําเนินการจัด จางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อ
เปลี่ ยนพรมปูพื้น รื้ อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้ อเปลี่ยนผ าเพดานไม บริ เวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/
เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบุรี ตามรายละเอียดขอบเขตงานที่แนบ (ผนวก 1)
2. ขอกําหนดความตองการ
เปนการวาจัด จางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อ
เปลี่ยนผาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิ ทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุ ดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ตาม
รายละเอียดขอบเขตงานที่แนบ (ผนวก 1)
3. ขอกําหนดในการเสนอราคา
3.1. ผูเสนอราคาตองระบุรายละเอียดของงานจัด จางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปู
พื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนผาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจ
กล (Swivel Piece) สมอ ของเรือหลวงกระบุรี ในใบเสนอราคา ใหตรงกับความตองการของทางบริษัทฯ
3.2. ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ และคาใชจายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแลว
3.3. ผูเสนอราคาตองเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไมแยกจาง โดยพิจารณาจัดจางจากผูที่เสนอ
ราคารวมทั้งสิ้นต่ําสุด ซึ่งดําเนินการถูกตองตามที่ทาง บริษัทฯ กําหนด
3.4. บริษัทฯ ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจยกเลิกโดยไม
พิจารณาจัดจางเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณา และใหถือวาการตัดสินของทาง บริษัทฯ เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคา
จะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย โดยมีวัตถุประสงคในการซอมทํางาน
ตามขอ 1
4.2. ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนไวกับบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
4.3. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางบริษัทฯ และไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทาง บริษัทฯ
4.4. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูที่กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
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4.5. ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาล
ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
4.6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญาตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดง
บัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
4.7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบ
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement):e-GP ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซตศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4.8. คูสัญญาตองรับจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไมเกินสามหมื่นบาท
คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
5. หลักฐานประกอบการพิจารณา
5.1. ใบเสนอราคา ตามขอ 3
5.2. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง ตามขอ 4.1
5.3. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5.4. สําเนาทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5.5. สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5.6. สําเนาบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผูถือหุนราย
ใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
5.7. หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบอํานาจใหบุคลอื่นยื่นขอเสนอราคาแทน หรือมอบอํานาจ
ใหบุคลอื่นลงนามในขอเสนอราคาแทน หรือมอบอํานาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย พรอมสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบอํานาจและผูรับมอบอํานาจ
พรอมรับรองสําเนาถูกตอง(ผูมอบอํานาจตองเปนผูมีอํานาจในการมอบอํานาจ)
5.8. แบบแสดงการลงทะเบียนคูคากับภาครัฐ (e-GP) ในระบบอิเล็กทรอนิคสของกรมบัญชีกลาง
5.9. หนังสือเชิญชวนเสนอราคาของ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
5.10. หากผูเสนอราคาไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกตองครบถวน ตามขอ 5.1 ถึงขอ 5.9
ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับไวพิจารณา ยกเวนเพื่อประโยชนของ บริษัทฯ
6. ขอกําหนดในการสงมอบ
ผูรับจางตองสงมอบงานซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปู
พื้น รื้อเปลี่ยนผาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของ
เรือหลวงกระบุรี ตามรายการในขอ 1 ณ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (สํานักงานธุรกิจสัตหีบ) 2369 หมู 2 ตําบลสัตหีบ
อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
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7. การตรวจรับ
7.1. ถาทางบริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นวาจําเปนจะตองทดสอบ หรือทดลองการใชงานพัสดุที่สงมอบใหกับ
ทางบริษัทฯ ผูรับจางจะตองทดสอบ หรือทดลองการใชงานตอหนาคณะกรรมการตรวจรับ พรอมทั้งสงมอบบันทึก
ผลการทดสอบ หรือทดลองใหกับคณะกรรมการตรวจรับ และทางบริษัทฯ จะไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่
เกิดขึ้นจากการทดสอบ หรือทดลองนั้น
7.2. กรณีที่มีการทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่สงมอบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการของทางบริษัทฯ ผูรับจางตอง
ยอมรับผลการทดสอบ หรือทดลอง โดยผูรับจางเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้งปวงในการทดสอบ หรือทดลองนั้น
7.3. ถาปรากฏวาพัสดุที่สงมอบไมตรงตามความขอกําหนดของเงื่อนไขตามสัญญา ทางบริษัทฯ ทรงไวซึ่งสิทธิ์
ที่จะไมรับของนั้น ในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะตองรีบนําพัสดุที่ถูกตองมาเปลี่ยนใหโดยเร็ว
8. ระยะเวลาในการดําเนินการ
8.1. ผูรับจางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น รื้อ
เปลี่ยนผาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/เปลี่ยน ชุดประแจกล (Swivel Piece) สมอ ของเรือ
หลวงกระบุรี ภายใน 10 (สิบ) วัน นับจากวันที่ไดรับใบสั่งจางหรือนับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญา สงมอบงานใหกับ
ผูรับจาง ณ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด (สํานักงานธุรกิจสัตหีบ) 2369 หมู 2 ตําบลสัตหีบ อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
8.2. หากผูรับจางไมสามารถดําเนินการไดทันตามกําหนด ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะบอกเลิกสัญญาได
โดยผูรับจางไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใด ๆ ไดทั้งสิ้น
9. การรับประกันการชํารุดบกพรอง
9.1. ผูรับจางตองใหการรับประกันผลงานไมนอยกวา 180 วัน (หนึ่งรอยแปดสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ทาง
บริษัทฯ ไดสงมอบเรือใหกับทางกองทัพเรือเปนที่เรียบรอย หากเกิดการชํารุด และ/หรือเสียหายระหวางใชงาน
ตามปกติภายในระยะเวลารับประกัน ผูรับจางตองมาดําเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่ไดรับแจงจากทาง
บริษัทฯ โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซอมทําหากไมสามารถดําเนินการแกไขใหสามารถใช
งานไดภายใน 15 (สิบหา) วัน ผูรับจางตองนําพัสดุหรืออุปกรณใหมเขามาดําเนินการซอมทํา หรือติดตั้งใหทาง
บริษัทฯ ใชทดแทนพัสดุหรืออุปกรณที่ชํารุด และ/หรือเสียหาย จนกวาจะสามารถดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ และ
สามารถใชราชการไดดังเดิม โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ภายในเวลา 15 (สิบหา) วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจง
การชํารุด และ/หรือเสียหายจากทาง บริษัทฯ
9.2. ภายในระยะเวลารับประกัน เมื่อผูรับจางไดรับแจงจากทาง บริษัทฯ วางานซอมทําที่สงมอบเกิดการ
ชํารุด และ/หรือเสียหายระหวางใชงานตามปกติ และผูรับจางไมมาดําเนินการภายในระยะเวลาที่ทาง บริษัทฯ
กําหนดไวตามขอ 9.1 ทาง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจาง บริษัท/หาง/ราน หรือบุคคลอื่นมาทําการแกไข โดยผูรับ
จางตองเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
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10. บทปรับ
หากผูรับจางไมสามารถสงมอบงานไดทันตามกําหนดของทาง บริษัทฯ ผูรับจางตองชําระคาปรับใหผูซื้อเปน
รายวัน ในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด นับถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญาที่ได
ทําไวกับทาง บริษัทฯ จนถึงวันที่ผูรับจางไดสงมอบงานใหแกทาง บริษัทฯ ไวโดยถูกตองครบถวน
11. หลักประกันสัญญา
ผูรับจาง จะตองนําหลักประกันผลงานมูลคารอยละ 5 (หา) ของมูลคาสัญญามามอบไวเปนหลักประกันแก
บริษัทฯ ในวันที่ลงนามในสัญญา หลักประกันจะคืนเมื่อพนภาระขอผูกพันทั้งสิ้นทั้งปวงตามสัญญา
12. เงื่อนไขการชําระเงิน
12.1. ชํา ระเงิน ค า จ า งให แก ผูรับ จาง เมื่ อผูรั บจางไดจัดสงมอบงานตามขอ 1. ถึ งสถานที่ ส งมอบใหกับ
คณะกรรมการตรวจรับ และ คณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับไวโดยถูกตองครบถวน และทางบริษัทฯ ไดรับ
มอบไวใชงานเรียบรอยแลว
12.2. ผูวาจางตกลงชําระเงินคาจางตามขอ 12.1 ใหแกผูรับจาง เปนเงินงวดเดียว เมื่อผูรับจางไดดําเนินการ
สงมอบงานซอมทํา เสร็จเรียบรอย และคณะกรรมการตรวจรับไดทําการตรวจรับงานไวเรียบรอยแลว
13. การกําหนดยืนราคา
ราคาที่เสนอ ตองยืนราคาไมนอยกวา 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแตวันที่เสนอราคา

ผนวก 1
ขอบเขตงาน (SCOPE OF WORK)
การวาจางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้อง
ยางปูพื้น รื้อเปลี่ยนฝาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/ เปลี่ยนชุด
ประแจกล (SWIVEL PIECE) สมอ ของเรือหลวงกระบุรี
1. สิ่งที่ตองการ วาจางซอมทํางานรื้อ/เปลี่ยนใยแกวกันความรอน รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น รื้อเปลี่ยนกระเบื้องยางปูพื้น
รื้อเปลี่ยนฝาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการและหองวิทยุ ถอด/ เปลี่ยนชุดประแจกล
(SWIVEL PIECE) สมอ ของเรือหลวงกระบุรี จํานวน 1 งาน
2. ขอบเขตงาน (Scope Of Work)
2.1 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 5.00 ตรม.
บริเวณแผนเหล็กตัวเรือแผน C-16 และ C-17 กราบซาย กงที่ 25-29
จํานวน 1 งาน
2.2 รื้อเปลี่ยนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปด 1 ดานหนา 2" ขนาด 2000 x 6000 มม. 2 แหง
บริเวณแผนเหล็กตัวเรือใตแนวน้ํา แผน B-16 กราบขวา-ซาย กงที่ 35-46 จํานวน 1 งาน
2.3 รื้อเปลี่ยนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปด 1 ดานหนา 2" ขนาด 2000 x 6000 มม. 2 แหง
บริเวณแผนเหล็กตัวเรือใตแนวน้ํา แผน B-17 กราบขวา-ซาย กงที่ 26-35 จํานวน 1 งาน
2.4 รื้อเปลี่ยนใยแกวกันความรอนชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.
บริเวณผนังชายลางหองกวานสมอหัวเรือ (ดานติดกับหองกลาสี 1) จํานวน 1 งาน
ถอด / ประกอบตูเก็บของ ขนาด 500 x 1500 x 1900 มม. 1 แหง
2.6 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 3.00 ตรม.
บริเวณแผนเหล็กตัวเรือบริเวณชองเก็บสมอขาง กราบซาย (หองกลาสี 1) หัวเรือ จํานวน 1 งาน
2.7 บริเวณหองนอนพันจา #4 กราบซาย ดาดฟา 2
ถอด / ประกอบเตียงนอน ขนาด 700 x 2200 x 1900 มม. 2 แหง
ถอด / ประกอบตูเก็บของ ขนาด 500 x 1500 x 1800 มม. 1 แหง
2.8 รื้อเปลี่ยนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 1.20 ตรม.
บริเวณผนังหอง HF.กราบซาย ดาดฟา 02 (ใตเสากระโดงเรือ) จํานวน 1 งาน
2.9 รื้อเปลี่ยนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 12.50 ตรม.
บริเวณผนังหอง AC.#1,2 กราบซาย ดาดฟา 01 จํานวน 1 งาน
2.10 รื้อเปลี่ยนใยกันความรอนแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.
บริเวณใตพื้นดาดฟา 01 บริเวณหนาเกงเรือหลังปอมปน 37 มม.กราบซาย จํานวน 1 งาน
2.11 รื้อเปลี่ยนใยกันความรอนแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 4.00 ตรม.
บริเวณขอบกระจกหองสะพานเดินเรือ บริเวณดานหนาและดานขาง ดาดฟา 02 จํานวน 1 งาน
2.12 ถอดประกอบพื้นไมตูเสื้อผา ขนาด 500 x 1500 มม. 1 แหง (บริเวณหอง Flag)
ตัดประกอบผนังไมตูเสื้อผา ขนาด 500 x 1500 มม. 1 แหง (บริเวณหอง Flag)
2.13 รื้อเปลี่ยนใยกันความรอนแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 0.50 ตรม.
บริเวณผนังหองพัดลม กราบซาย ดาดฟา 01 จํานวน 1 งาน
2.14 รื้อเปลี่ยนใยกันความรอนแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 1.00 ตรม.

บริเวณหนาหองกระซับสีหวเรือ กราบขวา-ซาย ดาดฟา 1 จํานวน 1 งาน
2.15 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 1.50 ตรม.
บริเวณผนังหอง DC.หัวเรือ บริเวณทายปอมปน 100 มม. กราบซาย ดาดฟา 1 จํานวน 1 งาน
2.16 รื้อกระเบื้องยางปูพื้น ทุบปูนเกาออก เทปูนปรับพื้น ปูทับดวยกระเบื้องยาง ขนาด 12" x 12"
เฉดสีสีเขียวใบไมตามของเดิม ใหใหมทั้ง 2 หอง ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม. บริเวณหองนอนตนเรือและตนกล
รื้อเปลี่ยนพรมปูพื้น เฉดสีน้ําเงินตามแบบของเดิม ขนาดพื้นที่ 16.00 ตรม. บริเวณหองนอนตนเรือและตนกล
ถอดประกอบตู ขนาด 500 x 800 x 1700 มม. 2 แหง บริเวณหองนอนตนเรือและตนกล
ถอดประกอบเตียงนอน ขนาด 700 x 700 x 1900 มม. 2 แหง บริเวณหองนอนตนเรือและตนกล
ถอดประกอบโตะทํางาน ขนาด 600 x 800 x 1200 มม. 2 แหง บริเวณหองนอนตนเรือและตนกล
2.17 ถอดประกอบตูเก็บของ ขนาด 600 x 950 x 1500 มม. 1 แหง บริเวณหองครัวนายทหาร
ถอดประกอบตูเก็บอุปกรณ ขนาด 500 x 1200 x 2000 มม. 1 แหง บริเวณหองครัวนายทหาร
ถอดประกอบชั้นวางถวย จาน ขนาด 250 x 800 x 1300 มม. 1 แหง บริเวณหองครัวนายทหาร
2.18 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 29.00 ตรม.
บริเวณหองเมสจา กราบซาย ดาดฟา 1 จํานวน 1 งาน
2.19 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 13.00 ตรม.
บริเวณหองเมสพันจา กราบขวา ดาดฟา 1 จํานวน 1 งาน
2.20 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.
บริเวณหองตัดผม กราบซาย ดาดฟา 1 จํานวน 1 งาน
2.21 รื้อเปลี่ยนฉนวนใยแกวชนิดมีผาใบปด 1 ดาน หนา 2" ขนาดพื้นที่ 6.00 ตรม.
บริเวณหองเสมียนพลาฯ กราบขวา ดาดฟา 1
จํานวน 1 งาน
2.22 รื้อเปลี่ยนฝาเพดานไมบริเวณหองศูนยยุทธการ กราบขวา ดาดฟา 01ใหใหม ดวยแผนคีรีบอรด
เรียบหนา 6 มม.พรอมเปลี่ยนโครงเคราไมที่ผุชํารุด ขนาดพื้นที่ 50.00 ตรม.
INWAY ถอดประกอบดวงโคมพรอมอุปกรณ 5 แหง
2.23 รื้อเปลี่ยนฝาเพดานไมบริเวณหองวิทยุ กราบขวา ดาดฟา 01 ใหใหม ดวยแผนคีรีบอรดเรียบ
หนา 6 มม.พรอมเปลี่ยนโครงเคราไมที่ผุชํารุด ขนาดพื้นที่ 22.00 ตรม.
INWAY
ถอด / ประกอบเครื่องปรับอากาศแบบแขวน (Fancoil unit) 2 แหง
ถอดประกอบดวงโคมพรอมอุปกรณ 3 แหง
2.24 ถอด/เปลี่ยนชุดประแจกล (SWIVEL PIECE)สมอกราบขวา-ซายสามารถใชกับสมอเรือน้ําหนัก
1,500 กก.(รายละเอียดตามที่แนบ) ประกอบดวย
SWIVEL (ประแจกล)
DETACHABLE CHAIN CONNECTING LINKS
KENTER SHACKLE
ENLARGED LINK (ชิ้นรองสุดทาย)
END LINK (ชิ้นสุดทาย)
3. หมายเหตุ (Note)
- วัสดุอุปกรณที่ใชในการซอมทําทั้งหมดเปนของผูรับจางฯ

