
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหา Toilet Module สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง  

     กิจกรรม .........การจัดหา Toilet Module สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง           

      /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําท่ี ๒  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ๙,๘๙๗,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันท่ี ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

       เปนเงิน  ๙,๘๙๗,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพ่ิม ๗%)   

  ๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       จากการสืบราคาปจจุบัน จากผูแทนจําหนาย ๑ ราย ดังนี้ 

       ๔.๑  บริษัท ไทย โคลอน จํากัด 

   ๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       ๕.๑  นางจันทรทิพย  ซําศิริพงษ  หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ 

       ๕.๒  นายธนาพิพัฒน  วุฒิวงศ    พัสดุ ๑  

 



รายละเอียด ขอกําหนดและขอบเขตงาน  
การจัดซ้ือ Toilet Module พรอมอุปกรณประกอบ 

สําหรับการสรางเรือตรวจการณไกลฝง 
 
1. ส่ิงท่ีตองการซ้ือ  
 Toilet Module ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co., LTD) และอุปกรณประกอบ จํานวน 1 ชุด 
ประกอบดวย  
 1.1  Wet space module แบบ W1  จํานวน 17 ชุด 
 1.2 Wet space module แบบ W2  จํานวน 3 ชุด 
 1.3 Wet space module แบบ W3 จํานวน 1 ชุด 
 1.4 Wet space module แบบ W4  จํานวน 3 ชุด 
 1.5 Wet space module แบบ W5  จํานวน 1 ชุด 
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีแนบทาย (เอกสารแนบทาย) 

2. เง่ือนไขและขอกําหนด 
 2.1 ขอกําหนดความตองการ 
   2.1.1 เปนผลิตภัณฑ ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co., LTD) ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี  
   2.1.2 เปนของใหม ไมเกาเก็บ และไมเคยใชงานมากอน 
 2.2 คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
   2.2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุดังกลาว 
   2.2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางบริษัท อูกรุงเทพ 
จํากัด หรือหนวยงานราชการอ่ืนๆ  และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางบริษัท 
   2.2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน หรือไมเปนผูท่ีกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   2.2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 
   2.2.5 ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้ 
    2.2.5.1 เปนบริษัทผูผลิต หรือสาขาของบริษัทผูผลิต (Regional Office)  
    2.2.5.2 เปนผูแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก บริษัทผูผลิต หรือ
สาขาของบริษัทผูผลิต (Regional Office) 
    2.2.5.3 เปนผูแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากผูมีคุณสมบัติตามขอ 
2.2.5.2 
   2.2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย 
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ 
   2.2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซ่ึงมีมูลคาไม
เกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 
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 2.3 ขอกําหนดในการเสนอราคา 
   2.3.1 ผูเสนอราคาตองระบุตราอักษร รุน บริษัทผูผลิต และประเทศผูผลิต ในใบเสนอราคา พรอม
ท้ัง แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีเสนอขาย ใหตรงกับความตองการของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
   2.3.2 ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมและภาษีอ่ืน ๆ ตลอดจนคาขนสง และนําเขาเก็บ
ตามสถานท่ีท่ีทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนด และคาใชจายอ่ืนใดท้ังสิ้นท้ังปวงแลว โดยยกเวนคาอากรทาง
ศุลกากรสําหรับรายการพัสดุท่ีนําเขาในราชอาณาจักร 
   2.3.3 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตอหนวยของแตละรายการ ราคารวมแตละรายการ ราคารวมทุก
รายการ จํานวนภาษีมูลคาเพ่ิมของราคารวมทุกรายการ และราคารวมท้ังสิ้น 
   2.3.4 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จะไมแยกซ้ือ โดย
พิจารณาจัดซ้ือจากผูท่ีเสนอราคารวมท้ังสิ้นต่ําสุด ซ่ึงดําเนินการถูกตองตามท่ีทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด 
กําหนด 
   2.3.5 ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะไมรับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาท่ีเสนอ
ท้ังหมดก็ได หรืออาจยกเลิกโดยไมพิจารณาจัดหาเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณา และใหถือวาการตัดสินของทาง
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด เปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได 
 2.4 หลักฐานประกอบการพิจารณา 
   2.4.1 ใบเสนอราคา 
   2.4.2 สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
   2.4.3 สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ 
   2.4.4 สําเนาบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการหรือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อ
ผูถือหุนรายใหญ 
   2.4.5 หนังสือมอบอํานาจใหผูแทน พรอมสําเนาบัตรประชาชน และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
และผูรับมอบอํานาจ (ผูมอบอํานาจตองเปนผูมีอํานาจในการมอบอํานาจ) (ถามี) 
   2.4.6 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 
   2.4.7 แค็ตตาล็อกท่ีระบุตราอักษร รุน บริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิต และรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุท่ีเสนอขาย ท่ีตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งท่ีตองการซ้ือตามขอ 1. พรอมท้ัง ทํา
เครื่องหมายระบุสิ่งท่ีทางบริษัทฯ ตองการใหชัดเจน เสนอมาพรอมกับใบเสนอราคา โดยตองมีรายละเอียดตรง
กับเอกสารตามขอ 2.3.1 
   2.4.8 ถารายการใดมีการเปลี่ยนแปลง Part Number หรือ Description ผูเสนอราคาตองมีหนังสือ
รับรองจากบริษัทผูผลิต หรือโรงงานผูผลิต หรือผูแทนจําหนายท่ีไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก 
บริษัทผูผลิต หรือโรงงานผูผลิต ฉบับลาสุดท่ีแสดงวารายการท่ีเสนอเปนรายการท่ีทดแทนกันไดมาแสดงตอ
คณะกรรมการจัดซ้ือ  
   2.4.9 สําเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.2.1 และขอ 2.2.7 
   2.4.10 สําเนาเอกสารแสดงคุณสมบัติของผูเสนอราคา ตามขอ 2.2.5 โดยจะตองเสนอเอกสารแตงตั้ง
การเปนผูแทนจําหนายอยางเปนทางการทุกระดับชั้น ตั้งแต บริษัทผูผลิต จนถึงบริษัทของผูเสนอราคา โดยผูท่ี
ทําเอกสารหรือลงนามในเอกสารดังกลาว จะตองเปนผู มีอํานาจในการลงนามในเอกสารนั้นในนามของ
หนวยงานหรือนิติบุคคล 
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   2.4.11 ในกรณีท่ีเอกสารแตงตั้งการเปนผูแทนจําหนายของตัวบริษัทผูเสนอราคา ทําในตางประเทศ 
เอกสารจะตองมีลักษณะ คือ 
    2.4.11.1 เปนเอกสารท่ีผานโนตารี่พับลิค (Notary Public) โดยไดรับการตรวจสอบและรับรอง
จากเจาหนาท่ีโดยลําดับ ดังนี้ 
     2.4.11.1.(1) เจาหนาท่ีโนตารี่พับลิค หรือเจาหนาท่ีของกระทรวงการตางประเทศ
ของผูท่ีทําเอกสาร 
     2.4.11.1.(2) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตไทย 
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศของผูท่ีทําเอกสาร 
     2.4.11.1.(3) ผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศไทย 
    2.4.11.2 กรณีท่ีเอกสารไมผานโนตารี่พับลิค จะตองไดรับการตรวจสอบและรับรองจาก
เจาหนาท่ีโดยลําดับ ดังนี้ 
     2.4.11.2.(1) เจาหนาท่ีผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูต หรือ
สถานกงสุลตางประเทศของผูท่ีทําเอกสารในประเทศไทย 
     2.4.11.2.(2) ผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศไทย 
   2.4.12 สําเนาเอกสารตามขอ 2.4.11 ท่ีเปนภาษาตางประเทศ จะตองไดรับการแปลจากผูเชี่ยวชาญท่ี
กระทรวงยุติธรรมรับรอง 
   2.4.13 หากผูเสนอราคาไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาท่ีถูกตองครบถวน ตามขอ 2.4.1 ถึง
ขอ 2.4.12 ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับไวพิจารณา ยกเวนเพ่ือประโยชนของทางบริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด 
 2.5 การกําหนดยืนราคา 
   ราคาท่ีเสนอขายตองยืนราคาอยูไดไมนอยกวา 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน นับตั้งแตท่ีเปดซองเสนอราคา 
 2.6 กําหนดสงมอบพัสดุ 
   กําหนดสงมอบพัสดุท่ีเสนอขาย ณ ทาเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใน 230 (สอง
รอยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ีลงนามในสัญญากับทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ท้ังนี้ไมรวมเวลาท่ีทางบริษัท อู
กรุงเทพ จํากัด ใชในการดําเนินพิธีการศุลกากร และการดําเนินการอ่ืนๆ หลังจากนั้น 
 2.7 ขอกําหนดในการสงมอบ 
   2.7.1 ผูขายตองสงมอบ Toilet Module ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co., LTD) และอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ชุด ซ่ึงมีรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนด 
   2.7.2 ผูขายตองมีเอกสารฉบับจริงรับรองวา พัสดุท่ีสงมอบเปนของใหม ไมเปนของเกาเก็บ ไมเคยใช
งานมากอน อยูในสภาพใชงานไดทันทีทุกรายการของการจัดซ้ือครั้งนี้ จากบริษัทผูผลิตหรือผูแทนจําหนายท่ี
ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากบริษัทผูผลิต 
   2.7.3 ผูขายตองสงมอบเอกสารตาง ๆ ของ Toilet Module ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co., 
LTD) และอุปกรณประกอบ ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใหกับคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูก
ตองสมบูรณและรับไวใชงาน ในวันตรวจรับ โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมใด ๆ ท้ังสิ้น ดังรายการตอไปนี้ 
    2.7.3.1 หนังสือคูมือการใชงานและบํารุงรักษา (Instruction Manual for Operating 
and Maintenance) 
    2.7.3.2 หนังสือรายการอะไหลและอุปกรณ (Part Lists) 
    2.7.3.3 เอกสารระบบซอมบํารุงตามแผน Planned Maintenance System) 
    2.7.3.4 บันทึกผลการทดสอบ หรือทดลอง ตามขอ 2.7.1 (ถามี) 
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   2.7.4 ในกรณีเปนพัสดุท่ีผูขายนําเขาจากตางประเทศ ผูขายตองนําเอกสารใบนําเขาสินคา (Import 
Entry) และใบกํากับสินคา (Invoice) ท่ีมีรายละเอียด/ขอมูลครบถวน แสดงราคาปรากฏ และไดรับการรับรอง
สําเนาถูกตองจากหนวยงานของทางราชการท่ีรับผิดชอบ มาแสดงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมอบ
สําเนาเอกสารดังกลาวใหกับทางราชการไวเปนหลักฐานในวันตรวจรับพัสดุนั้น ๆ 
   2.7.5 ในกรณีท่ีพัสดุท่ีสงมอบเปนสิ่งของท่ีจะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศ สิ่งของนั้นตอง
นําเขามาโดยมาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยูและสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด ผูขายจะตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทยหรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน ใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  
 2.7 การตรวจรับ 
   2.7.1 ถาทางบริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นวาจําเปนจะตองทดสอบ หรือทดลองการใชงานพัสดุท่ีสง
มอบใหกับทางบริษัทฯ ผูขายตองทดสอบ หรือทดลองการใชงานตอหนาคณะกรรมการตรวจรับ พรอมท้ัง     
สงมอบบันทึกผลการทดสอบ หรือทดลองใหกับคณะกรรมการตรวจรับ และทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบ หรือทดลองนั้น 
   2.7.2 กรณีท่ีมีการทดสอบ หรือทดลองพัสดุ ท่ีสงมอบ โดยใชเครื่องมือและวิธีการของทาง      
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ผูขายตองยอมรับผลการทดสอบ หรือทดลอง โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายท้ัง
ปวงในการทดสอบ หรือทดลองนั้น 
   2.7.3 ถาปรากฏวาพัสดุ ท่ีสงมอบไมตรงตามความขอกําหนดของเ ง่ือนไขตามสัญญา ทาง       
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทรงไวซ่ึงสิทธิ์ท่ีจะไมรับของนั้น ในกรณีเชนนี้ผูขายจะตองรีบนําพัสดุท่ีถูกตองมา
เปลี่ยนใหโดยเร็ว 
 2.8 การรับประกัน 
   2.8.1 ผูขายตองใหการรับประกันความชํารุดบกพรองของสินคา เปนเวลา 365  (สามรอยหกสิบหา) 
วัน นับตั้งแตวันท่ีทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดทําการทดสอบทดลองสินคาในทะเล เรียบรอยแลว หรือไม
เกิน 31 (สามสิบเอ็ด) เดือน นับจากวันท่ีสงมอบสินคาตามขอ 2.6 แลวแตอยางใดมาถึงกอน หากเกิดการชํารุด
บกพรองของชิ้นสวนใดๆของระบบ Toilet Module ระหวางใชงานตามปกติภายในระยะเวลารับประกัน ผูขาย
ตองมาดําเนินการซอมแกไข ดัดแปลง ชิ้นสวนนั้นๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากท่ีไดรับแจงจากทาง
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมใด ๆ ท้ังสิ้น โดยผูขายตองดําเนินการแกไขการชํารุด
บกพรอง ใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ีบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนด หากไมสามารถดําเนินการแกไขใหสามารถ
ใชราชการไดภายในหวงเวลาดังกลาว ผูขายตองนําพัสดุมาใหทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ใชทดแทนพัสดุท่ี
ชํารุด และ/หรือเสียหาย จนกวาจะสามารถดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ และสามารถใชงานไดดังเดิมโดยไมคิด
คาใชจายเพ่ิมเติมใด ๆ ท้ังสิ้น ในกรณีท่ีผูขายตองจัดสงพัสดุใหมทดแทนของเกาท่ีชํารุด และ/หรือเสียหายใหแก
ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ผูขายตองดําเนินการสงพัสดุภายใน  230 (สองรอยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันท่ี
ไดรับแจงจากทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมใด ๆ ท้ังสิ้น 
   2.8.2 ภายในระยะเวลารับประกัน เม่ือผูขายไดรับแจงจากทางราชการวาพัสดุนั้นเกิดการชํารุด 
และ/หรือเสียหายระหวางใชงานตามปกติ และผูขายไมมาดําเนินการภายในระยะเวลาท่ีทางบริษัท อูกรุงเทพ 
จํากัด กําหนดไวตามขอ 2.8.1 ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะจางบริษัท/หาง/ราน หรือบุคคล
อ่ืนมาทําการแกไข โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายท้ังสิ้น 
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 2.9 การทดสอบทดลองและการฝกอบรม 
   2.9.1 ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการใหคําแนะนําในการติดตั้งและทดสอบทดลองการทํางาน
ของ Toilet Module และอุปกรณประกอบ ใหกับเจาหนาท่ีของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และเจาหนาท่ี
ของกองทัพเรือ เปนเวลาไมนอยกวา 5 (หา) วัน หรือจนกวาการดําเนินการติดตั้งและทดสอบทดลองจะแลว
เสร็จ แตรวมท้ังหมดแลวไมเกิน 10 วันทําการ 
   2.9.2 ผูขายตองสงเจาหนาท่ีมาดําเนินการใหคําแนะนําการใชงานและการบํารุงรักษา Toilet 
Module และอุปกรณประกอบ ใหกับเจาหนาท่ีของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และเจาหนาท่ีของกองทัพเรือ
ในระดับผูปฏิบัติ (Operation Training, O-Level) เปนเวลาไมนอยกวา 2 (สอง) วัน หรือจนกวาเจาหนาท่ีของ
ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และเจาหนาท่ีของกองทัพเรือ จะเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานได ท่ี อูทหารเรือ 
ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติม ใด ๆ ท้ังสิ้น ตามวันและเวลา
ท่ีทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จะนัดหมาย แตรวมท้ังหมดแลวไมเกิน 4 วันทําการ 
 2.10 เง่ือนไขการชําระเงิน 
   2.10.1 ผูซ้ือตกลงชําระเงินใหกับผูขายดังนี้ 
    2.10.1.1 งวดท่ี 1 จํานวนรอยละ 15 (สิบหา) ของราคาตามสัญญาท้ังหมด ภายหลังจากท่ี
ผูขายไดลงนามในสัญญาซ้ือ/ขายกับทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และผูขายไดวางหลักประกันการจายเงิน
ลวงหนาเต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด แลว โดยผูขายจะตองนํา
หลักประกันดังกลาวมามอบใหกับทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ในวันลงนามในสัญญา 
    2.10.1.2 งวดท่ี 2 จํานวนรอยละ 40 (สีสิบ) ของราคาตามสัญญาท้ังหมด ภายหลังจากท่ี
ผูขายไดดําเนินการจัดสง Vacuum unit และอุปกรณประกอบ และคณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับ
ไวโดยถูกตอง ครบถวน และทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับมอบไวใชงานเรียบรอยแลว 
    2.10.1.3 งวดท่ี 3 จํานวนรอยละ 43 (สี่สิบสาม) ของราคาตามสัญญาท้ังหมด ภายหลังจาก
ท่ีผูขายไดดําเนินการจัดสง Toilet Module และคณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับไวโดยถูกตอง 
ครบถวน และทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับมอบไวใชงานเรียบรอยแลว 
    2.10.1.4 งวดท่ี 4 จํานวนรอยละ 2 (สอง) ของราคาตามสัญญาท้ังหมด ภายหลังจากท่ีผูขาย
ไดดําเนินการสงเจาหนาท่ีมาใหคําแนะนําในการติดตั้ง ทดสอบทดลองการทํางาน การใชงานและการ
บํารุงรักษา ของ Toilet Module และอุปกรณประกอบ ใหกับเจาหนาท่ีของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และ
เจาหนาท่ีของกองทัพเรือ รวมท้ังรวมทําการทดสอบทดลองการใชงานอุปกรณดังกลาวในทะเล แลวเสร็จ 
เรียบรอยแลวและคณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับ และทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับมอบไวใช
งานเรียบรอยแลว   
   2.10.2 การจายเงินตามขอ 2.10.1 ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขายโดยตรง ท้ังนี้ ผูขายตกลง
เปนผูรับภาระเงิน หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว
จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น 
 2.11 บทปรับ 
   หากพัสดุท่ีสงมอบไมสามารถสงมอบไดทันตามกําหนดของทางบริษัทฯ ผูขายตองชําระคาปรับใหผูซ้ือ
เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.05 (ศูนยจุดศูนยหา)  ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบ
กําหนดตามสัญญาท่ีไดทําไวกับทางบริษัทฯ จนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกทางบริษัทฯ จน
ถูกตองครบถวน 
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เอกสารแนบทาย 

รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification) Toilet Module 

 สําหรับการสรางเรือตรวจการณไกลฝง  

1. สิ่งที่ตองการ Toilet Module ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co., LTD) และอุปกรณประกอบ   

จํานวน 1 ชุด ประกอบดวย  

1.1. Wet space module แบบ W1  จํานวน 17 ชุด 

ตามแบบ WET_SPACE_MODULE_W1 

1.2. Wet space module แบบ W2  จํานวน 3 ชุด 

ตามแบบ WET_SPACE_MODULE_W2 

1.3. Wet space module แบบ W3 จํานวน 1 ชุด 

ตามแบบ WET_SPACE_MODULE_W3 

1.4. Wet space module แบบ W4  จํานวน 3 ชุด 

ตามแบบ WET_SPACE_MODULE_W4 

1.5. Wet space module แบบ W5  จํานวน 1 ชุด 

ตามแบบ WET_SPACE_MODULE_W5 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)  

2.1. Wet space module (Toilet Model) ควรมีคุณลักษณะดังตอไปน้ี 

2.1.1. Wall 

2.1.1.1. Seamless construction 

2.1.1.2. Surface made of Polymer or composite material, watertight, flame retardant 

with certificate.  

2.1.1.3. White color RAL9003 or nearest. 

2.1.1.4. Supporting structure behind wall made of galvanized steel, and strong 

enough for mounting vacuum toilet – ceramic type, brand JETS model 

Charm TO611PO, weight 23 kg. 

2.1.1.5. Max. weight rating for man + toilet total shall be 130 kg or higher. If 

support is not sufficient, some additional reinforcement shall be installed. A 

certificate or label of max. operation weight shall be provided or paste on 

toilet unit. 

2.1.1.6. Outside of unit shall be furnished by galvanized steel sheet with thickness 

not less than 0.6 mm, preventing damage to insulation. 

 



 
 

2.1.2. Floor & base frame 

2.1.2.1. Seamless construction 

2.1.2.2. Surface coating by Epoxy resin with total thickness not less than 5 mm. 

2.1.2.3. Epoxy coating shall not less than 4 layer. Consist of Primer coat, Composite 

coat, Color coat, Top coat (Non-Slip type). 

2.1.2.4. Plate under surface coating made of steel 3.2 mm or higher. 

2.1.2.5. Base frame made of steel in shape of square pipe and thickness not less than 

2 mm. Size of square pipe suitable for overall dimension and sufficient 

strength. 

2.1.2.6. Floor stiffener by flat bar thickness 6 mm or higher, width 38 mm or higher 

at pitch 150 mm or less, welded under floor plate in diagonal direction of 

unit. 

2.1.2.7. All steel structure shall be painted/coated by marine quality primer – 

preferably brand International type 269, with surface preparation SA2.5. 

2.1.2.8. Shower area shall be separated by SUS304 coaming. Plate thickness not less 

than 2 mm with round pipe on top for prevent scratching. Coaming plate 

shall weld or fasten to floor plate firmly. Sealing and Epoxy coating must be 

sufficient to maintain water inside shower area at highest level of coaming 

bar and no leak to below or beside. 

2.1.2.9. Installation onto deck by welding along base frame continuously for 

preventing water leak outside if any water leak come from floor 

2.1.3. Ceiling 

2.1.3.1. Surface made of Formica material at thickness not less than 0.8 mm, firmly 

laminated or adhesive or coated onto galvanized steel sheet. If not possible, 

please provide maker highest thickness standard for our consideration. 

2.1.3.2. White color RAL9003 or nearest. 

2.1.4. Faucet & Shower 

2.1.4.1. Single lever Faucet, mixing hot & cold water. 

2.1.4.2. Made of chromed brass. 

2.1.4.3. Ball valve under wash basin made of chromed brass 

2.1.4.4. Shower mixer for hot & cold water made of chromed brass. 

 



 
 

2.1.5. Pipe 

2.1.5.1. Water supply pipe consist of hot water, fresh water which are made of 

copper. One Ball valve per main pipe at service area behind unit. Size 1/2" 

nominal, all thread BSP (G). 

2.1.5.2. Hot water pipe has PE or PP or glass cloth covered. 

2.1.5.3. Fitting inside unit made of chromed brass. 

2.1.6. Wash basin made of ceramic. 

2.1.7. Toilet 

2.1.7.1. JETS model Charm TO611PO, vacuum type, made of ceramic, wall 

mounting. 

2.1.7.2. Toilet unit maker shall install water connection 1/2" BSP at suitable 

position. 

2.1.7.3. Toilet unit maker shall install sewage outlet of outside diameter 50mm at 

suitable position. 

2.1.8. Door 

2.1.8.1. Handle & lock made of SUS high gloss. Hinge made of SUS. 

2.1.8.2. All unit has door grille which made of aluminium alloy or SUS, minimal 

size. 

2.1.8.3. Opening direction according to drawing. Size according to drawing. 

2.1.8.4. Frame made of baked enamel paint on steel plate or better. 

2.1.9. Mirror made of glass, built-in to cabinet. Cabinet made of high quality plastic (PE or PP 

or ABS). 

2.1.10. Opening shall be provided for air exhaust of HVAC system. 

2.1.11. All silicone sealing shall be anti-fungus type & adhesive in white or suitable color. 

2.1.12. Cable - All flame retardant, halogen free, low smoke, low fire hazard. 

2.1.13. Lighting 

2.1.13.1. Downlight 2 set, one above shower area, another on toilet area. 

2.1.13.2. Mirror light 1 set, above cabinet. 

2.1.13.3. All electrical protection degree IP44 or higher. 

2.1.14. Accessories – as maker standard. 

2.1.15. 5 Toilet model types are according to attached drawing. 

 



 
 

 

2.2. Vacuum unit และอุปกรณประกอบ (Accessories) ประกอบไปดวย 

2.2.1. Custom Vacuum Unit JETS 50MBA Customized prefabricated acc. To drawing no. 

32154-044 consist of. 

2.2.1.1. JETS 25MBA 2 unit รายละเอียดตามแบบหมายเลข 32154-044  Jets 50MBA 

- Preassembled Unit 

2.2.1.2. vibration absorber 8 unit 

2.2.1.3. Control Cabinet 400V - 50/60Hz 1 unit, Customized acc. To drawing no. 

1015 

2.2.1.4. Pressure switch 3 set 

2.2.1.5. vacuum gauge 1 set 

2.2.1.6. Ball Valve DN15 1 set 

2.2.1.7. Ball Valve DN50 2 set 

2.2.1.8. Ball Valve DN32 2 set 

2.2.1.9. Compensator, rubber, DN50 2 set 

2.2.1.10. Compensator, rubber, DN32 2 set 

2.2.1.11. Vacuumarator Tank 4.8L 2 set 

2.2.1.12. Manifold, 2 in 2 out 1 set 

2.2.1.13. Foundation 50MBA 1 set 

2.2.1.14. Customized Mounting 1 set 

2.2.2. Toilet JETS accessories - 25 set 

2.2.2.1. Seat & cover 

2.2.2.2. VFD Valve, Complete 

2.2.2.3. Rubber Sleeve with hose clip 

2.2.3. Grey water system - 3 set 

2.2.3.1. Grey Water Interface Unit 12L 

2.2.3.2. VD Valve, Complete 

2.2.3.3. Level Switch, Complete 

2.2.3.4. Rubber Sleeve with hose clip 

2.2.3.5. Air/overflow valve complete 

 

 



 
 

 

เอกสารแนบใชเอกสารจริง 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 



 
 

 

 
 

 


