ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหา Toilet Module สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง
กิจกรรม .........การจัดหา Toilet Module สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําที่ ๒ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๙,๘๙๗,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เปนเงิน ๙,๘๙๗,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%)
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
จากการสืบราคาปจจุบัน จากผูแทนจําหนาย ๑ ราย ดังนี้
๔.๑ บริษัท ไทย โคลอน จํากัด
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
๕.๑ นางจันทรทิพย ซําศิริพงษ หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ
๕.๒ นายธนาพิพัฒน วุฒิวงศ พัสดุ ๑

รายละเอียด ขอกําหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อ Toilet Module พรอมอุปกรณประกอบ
สําหรับการสรางเรือตรวจการณไกลฝง
1. สิ่งที่ตองการซื้อ
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
ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่แนบทาย (เอกสารแนบทาย)
2. เงื่อนไขและขอกําหนด
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 ผูเ สนอราคาต องไม เ ปน ผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีร ายชื่อผูทิ้งงานของทางบริษัท อูกรุงเทพ
จํากัด หรือหนวยงานราชการอื่นๆ และไดแจงเวียนชื่อแลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางบริษัท
2.2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น หรือไมเปนผูที่กระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
2.2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวน
แตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
2.2.5 ผูเสนอราคาตองมีคุณสมบัติอยางใดอยางหนึ่ง ดังนี้
2.2.5.1 เปนบริษัทผูผลิต หรือสาขาของบริษัทผูผลิต (Regional Office)
2.2.5.2 เปนผูแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจาก บริษัทผูผลิต หรือ
สาขาของบริษัทผูผลิต (Regional Office)
2.2.5.3 เปนผูแทนจําหนายที่ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากผูมีคุณสมบัติตามขอ
2.2.5.2
2.2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย
หรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ
2.2.7 คูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการรับจายเงินแตละครั้ง ซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได

-22.3 ขอกําหนดในการเสนอราคา
2.3.1 ผูเสนอราคาตองระบุตราอักษร รุน บริษัทผูผลิต และประเทศผูผลิต ในใบเสนอราคา พรอม
ทั้ง แนบรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขาย ใหตรงกับความตองการของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
2.3.2 ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มและภาษีอื่น ๆ ตลอดจนคาขนสง และนําเขาเก็บ
ตามสถานที่ที่ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนด และคาใชจายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงแลว โดยยกเวนคาอากรทาง
ศุลกากรสําหรับรายการพัสดุที่นําเขาในราชอาณาจักร
2.3.3 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตอหนวยของแตละรายการ ราคารวมแตละรายการ ราคารวมทุก
รายการ จํานวนภาษีมูลคาเพิ่มของราคารวมทุกรายการ และราคารวมทั้งสิ้น
2.3.4 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จะไมแยกซื้อ โดย
พิจารณาจัดซื้อจากผูที่เ สนอราคารวมทั้งสิ้นต่ําสุด ซึ่งดําเนินการถูกตองตามที่ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
กําหนด
2.3.5 ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอ
ทั้งหมดก็ได 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 สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
2.4.7 แค็ตตาล็อกที่ระบุตราอักษร รุน บริษัทผูผลิต ประเทศผูผลิต และรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่เสนอขาย ที่ตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งที่ตองการซื้อตามขอ 1. พรอมทั้ง ทํา
เครื่องหมายระบุสิ่งที่ทางบริษัทฯ ตองการใหชัดเจน เสนอมาพรอมกับใบเสนอราคา โดยตองมีรายละเอียดตรง
กับเอกสารตามขอ 2.3.1
2.4.8 ถารายการใดมีการเปลี่ยนแปลง Part Number หรือ Description ผูเสนอราคาตองมีหนังสือ
รั บ รองจากบริ ษัท ผู ผ ลิ ต หรื อโรงงานผู ผ ลิต หรื อผูแ ทนจํ าหน ายที่ ไดรั บ การแต งตั้ง อยา งเป น ทางการจาก
บริษัทผูผลิต หรือโรงงานผูผลิต ฉบับลาสุดที่แสดงวารายการที่เสนอเปนรายการที่ทดแทนกันไดมาแสดงตอ
คณะกรรมการจัดซื้อ
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 โดยผูที่
ทํา เอกสารหรือ ลงนามในเอกสารดังกลา ว จะตองเปน ผู มีอํานาจในการลงนามในเอกสารนั้น ในนามของ
หนวยงานหรือนิติบุคคล

-32.4.11 ในกรณีที่เอกสารแตงตั้งการเปนผูแทนจําหนายของตัวบริษัทผูเสนอราคา ทําในตางประเทศ
เอกสารจะตองมีลักษณะ คือ
2.4.11.1 เปนเอกสารที่ผานโนตารี่พับลิค (Notary Public) โดยไดรับการตรวจสอบและรับรอง
จากเจาหนาที่โดยลําดับ ดังนี้
2.4.11.1.(1) เจาหนาที่โนตารี่พับลิค หรือเจาหนาที่ของกระทรวงการตางประเทศ
ของผูที่ทําเอกสาร
2.4.11.1.(2) เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูตไทย
หรือสถานกงสุลไทยในประเทศของผูที่ทําเอกสาร
2.4.11.1.(3) ผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศไทย
2.4.11.2 กรณีที่เอกสารไมผานโนตารี่พับลิค จะตองไดรับการตรวจสอบและรับ รองจาก
เจาหนาที่โดยลําดับ ดังนี้
2.4.11.2.(1) เจาหนาที่ผูมีอํานาจในการรับรองเอกสารในนามของสถานทูต หรือ
สถานกงสุลตางประเทศของผูที่ทําเอกสารในประเทศไทย
2.4.11.2.(2) ผานการรับรองจากกระทรวงการตางประเทศไทย
2.4.12 สําเนาเอกสารตามขอ 2.4.11 ที่เปนภาษาตางประเทศ จะตองไดรับการแปลจากผูเชี่ยวชาญที่
กระทรวงยุติธรรมรับรอง
2.4.13 หากผูเสนอราคาไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาที่ถูกตองครบถวน ตามขอ 2.4.1 ถึง
ขอ 2.4.12 ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไมรับไวพิจารณา ยกเวนเพื่อประโยชนของทางบริษัท
อูกรุงเทพ จํากัด
2.5 การกําหนดยืนราคา
ราคาที่เสนอขายตองยืนราคาอยูไดไมนอยกวา 120 (หนึ่งรอยยี่สิบ) วัน นับตั้งแตที่เปดซองเสนอราคา
2.6 กําหนดสงมอบพัสดุ
กําหนดสงมอบพัสดุที่เสนอขาย ณ ทาเรือแหลมฉบัง อําเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ภายใน 230 (สอง
รอยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญากับทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ทั้งนี้ไมรวมเวลาที่ทางบริษัท อู
กรุงเทพ จํากัด ใชในการดําเนินพิธีการศุลกากร และการดําเนินการอื่นๆ หลังจากนั้น
2.7 ขอกําหนดในการสงมอบ
2.7.1 ผูขายตองสงมอบ Toilet Module ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co., LTD) และอุปกรณ
ประกอบ จํานวน 1 ชุด ซึ่งมีรายละเอียด และคุณลักษณะเฉพาะตามที่ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนด
2.7.2 ผูขายตองมีเอกสารฉบับจริงรับรองวา พัสดุที่สงมอบเปนของใหม ไมเปนของเกาเก็บ ไมเคยใช
งานมากอน อยูในสภาพใชงานไดทันทีทุกรายการของการจัดซื้อครั้งนี้ จากบริษัทผูผลิตหรือผูแทนจําหนายที่
ไดรับการแตงตั้งอยางเปนทางการจากบริษัทผูผลิต
2.7.3 ผูขายตองสงมอบเอกสารตาง ๆ ของ Toilet Module ตราอักษร DSEI (DAE SHIN E&I Co.,
LTD) และอุปกรณประกอบ ฉบับภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ใหกับคณะกรรมการตรวจรับ ตรวจสอบความถูก
ตองสมบูรณและรับไวใชงาน ในวันตรวจรับ โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 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)

-42.7.4 ในกรณี เปนพั สดุที่ผูขายนําเขาจากตางประเทศ ผูขายตองนําเอกสารใบนําเขาสินคา (Import
Entry) และใบกํากับสินคา (Invoice) ที่มีรายละเอียด/ขอมูลครบถวน แสดงราคาปรากฏ และไดรับการรับรอง
สําเนาถูกตองจากหนวยงานของทางราชการที่รับผิดชอบ มาแสดงตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และมอบ
สําเนาเอกสารดังกลาวใหกับทางราชการไวเปนหลักฐานในวันตรวจรับพัสดุนั้น ๆ
2.7.5 ในกรณีที่พัสดุที่สงมอบเปนสิ่งของที่จะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศ สิ่งของนั้นตอง
นํ า เข า มาโดยมาโดยทางเรื อ ในเส น ทางเดิ น เรื อ ที่ มี เ รื อ ไทยเดิ น อยู แ ละสามารถให บ ริ ก ารรั บ ขนได ต ามที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมกําหนด ผูขายจะตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มี
สิ ท ธิ เ ช น เดี ย วกั บ เรื อ ไทยจากต า งประเทศมายั ง ประเทศไทย เว น แต จ ะได รั บ อนุ ญ าตจากสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทยหรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน ใหบรรทุกโดยเรืออื่นได
2.7 การตรวจรับ
2.7.1 ถาทางบริษัทฯ พิจารณาแลว เห็นวาจําเปนจะตองทดสอบ หรือทดลองการใชงานพัสดุที่สง
มอบใหกับทางบริษัทฯ ผูขายตองทดสอบ หรือทดลองการใชงานตอหนาคณะกรรมการตรวจรับ พรอมทั้ง
สงมอบบันทึกผลการทดสอบ หรือทดลองใหกับคณะกรรมการตรวจรับ และทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จะไม
รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ หรือทดลองนั้น
2.7.2 กรณี ที่ มี ก ารทดสอบ หรื อ ทดลองพั ส ดุ ที่ ส ง มอบ โดยใช เ ครื่ อ งมื อ และวิ ธี ก ารของทาง
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ผูขายตองยอมรับผลการทดสอบ หรือทดลอง โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายทั้ง
ปวงในการทดสอบ หรือทดลองนั้น
2.7.3 ถ า ปรากฏว า พั ส ดุ ที่ ส ง มอบไม ต รงตามความข อ กํ า หนดของเงื่ อ นไขตามสั ญ ญา ทาง
บริษัท อูกรุ งเทพ จํากัด ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จ ะไมรับ ของนั้น ในกรณีเชน นี้ผูขายจะตองรีบ นําพัสดุที่ถูกตองมา
เปลี่ยนใหโดยเร็ว
2.8 การรับประกัน
2.8.1 ผูขายตองใหการรับประกันความชํารุดบกพรองของสินคา เปนเวลา 365 (สามรอยหกสิบหา)
วัน นับตั้งแตวันที่ทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดทําการทดสอบทดลองสินคาในทะเล เรียบรอยแลว หรือไม
เกิน 31 (สามสิบเอ็ด) เดือน นับจากวันที่สงมอบสินคาตามขอ 2.6 แลวแตอยางใดมาถึงกอน หากเกิดการชํารุด
บกพรองของชิ้นสวนใดๆของระบบ Toilet Module ระหวางใชงานตามปกติภายในระยะเวลารับประกัน ผูขาย
ตองมาดําเนินการซอมแกไข ดัดแปลง ชิ้นสวนนั้นๆ ภายใน 30 (สามสิบ) วัน หลังจากที่ไดรับแจงจากทาง
บริ ษัท อู กรุงเทพ จํ ากั ด โดยไมคิดค าใช จายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น โดยผูขายตองดําเนิน การแกไขการชํารุด
บกพรอง ใหแลวเสร็จภายในเวลาที่บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด กําหนด หากไมสามารถดําเนินการแกไขใหสามารถ
ใชราชการไดภายในหวงเวลาดังกลาว ผูขายตองนําพัสดุมาใหทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ใชทดแทนพัสดุที่
ชํารุด และ/หรือเสียหาย จนกวาจะสามารถดําเนินการแกไขใหแลวเสร็จ และสามารถใชงานไดดังเดิมโดยไมคิด
คาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผูขายตองจัดสงพัสดุใหมทดแทนของเกาที่ชํารุด และ/หรือเสียหายใหแก
ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ผูขายตองดําเนินการสงพัสดุภายใน 230 (สองรอยสามสิบ) วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงจากทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
2.8.2 ภายในระยะเวลารับประกัน เมื่อผูขายไดรับ แจงจากทางราชการวาพัสดุนั้นเกิดการชํารุด
และ/หรือเสียหายระหวางใชงานตามปกติ และผูขายไมมาดําเนินการภายในระยะเวลาที่ทางบริษัท อูกรุงเทพ
จํากัด กําหนดไวตามขอ 2.8.1 ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจางบริษัท/หาง/ราน หรือบุคคล
อื่นมาทําการแกไข โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น

-52.9 การทดสอบทดลองและการฝกอบรม
2.9.1 ผูขายตองสงเจาหนาที่มาดําเนินการใหคําแนะนําในการติดตั้งและทดสอบทดลองการทํางาน
ของ Toilet Module และอุปกรณประกอบ ใหกับเจาหนาที่ของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และเจาหนาที่
ของกองทัพเรือ เปนเวลาไมนอยกวา 5 (หา) วัน หรือจนกวาการดําเนินการติดตั้งและทดสอบทดลองจะแลว
เสร็จ แตรวมทั้งหมดแลวไมเกิน 10 วันทําการ
2.9.2 ผู ขายต อ งส ง เจ า หน า ที่ มาดําเนิน การใหคํ าแนะนํา การใชง านและการบํ ารุง รักษา Toilet
Module และอุปกรณประกอบ ใหกับเจาหนาที่ของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และเจาหนาที่ของกองทัพเรือ
ในระดับผูปฏิบัติ (Operation Training, O-Level) เปนเวลาไมนอยกวา 2 (สอง) วัน หรือจนกวาเจาหนาที่ของ
ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และเจาหนาที่ของกองทัพเรือ จะเขาใจ และสามารถปฏิบัติงานได ที่ อูทหารเรือ
ราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติม ใด ๆ ทั้งสิ้น ตามวันและเวลา
ที่ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด จะนัดหมาย แตรวมทั้งหมดแลวไมเกิน 4 วันทําการ
2.10 เงื่อนไขการชําระเงิน
2.10.1 ผูซื้อตกลงชําระเงินใหกับผูขายดังนี้
2.10.1.1 งวดที่ 1 จํานวนรอยละ 15 (สิบหา) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด ภายหลังจากที่
ผูขายไดลงนามในสัญญาซื้อ/ขายกับ ทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และผูขายไดวางหลักประกัน การจายเงิน
ลวงหนาเต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด แลว โดยผูขายจะตองนํา
หลักประกันดังกลาวมามอบใหกับทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ในวันลงนามในสัญญา
2.10.1.2 งวดที่ 2 จํานวนรอยละ 40 (สีสิบ) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด ภายหลังจากที่
ผูขายไดดําเนินการจัดสง Vacuum unit และอุปกรณประกอบ และคณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับ
ไวโดยถูกตอง ครบถวน และทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับมอบไวใชงานเรียบรอยแลว
2.10.1.3 งวดที่ 3 จํานวนรอยละ 43 (สี่สิบสาม) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด ภายหลังจาก
ที่ผูขายไดดําเนินการจัดสง Toilet Module และคณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับไวโดยถูกตอง
ครบถวน และทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับมอบไวใชงานเรียบรอยแลว
2.10.1.4 งวดที่ 4 จํานวนรอยละ 2 (สอง) ของราคาตามสัญญาทั้งหมด ภายหลังจากที่ผูขาย
ได ดํ า เนิ น การส ง เจ า หน า ที่ ม าให คํ า แนะนํ า ในการติ ด ตั้ ง ทดสอบทดลองการทํ า งาน การใช ง านและการ
บํารุงรักษา ของ Toilet Module และอุปกรณประกอบ ใหกับเจาหนาที่ของทางบริษัท อูกรุงเทพ จํากัด และ
เจา หนา ที่ของกองทัพเรือ รวมทั้งรวมทําการทดสอบทดลองการใชงานอุปกรณดังกลาวในทะเล แลวเสร็จ
เรียบรอยแลวและคณะกรรมการตรวจรับ ไดทําการตรวจรับ และทาง บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด ไดรับมอบไวใช
งานเรียบรอยแลว
2.10.2 การจายเงินตามขอ 2.10.1 ผูซื้อจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากของผูขายโดยตรง ทั้งนี้ ผูขายตกลง
เปนผูรับภาระเงิน หรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาว
จากจํานวนเงินโอนในงวดนั้น
2.11 บทปรับ
หากพัสดุที่สงมอบไมสามารถสงมอบไดทันตามกําหนดของทางบริษัทฯ ผูขายตองชําระคาปรับใหผูซื้อ
เปนรายวัน ในอัตรารอยละ 0.05 (ศูนยจุดศูนยหา) ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ นับถัดจากวันครบ
กํา หนดตามสั ญญาที่ ได ทําไวกับทางบริษัทฯ จนถึงวัน ที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกทางบริษัทฯ จน
ถูกตองครบถวน
---------------------------------------------------------

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) ควรมีคุณลักษณะดังตอไปนี้
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

