
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได ้ร ับจ ัดสรรและราคากลาง(ราคาอ ้างอ ิง)  

ในการจ ัดซื้อจ ัดจ ้างที่ม ิใช่งานก่อสร ้าง 

 

 

๑.    ชื่อโครงการ.....การจัดจ้าง การบริหารงานและให้บริการด้านเทคนิค  การออกแบบพร้อมจัดซ้ือ

อุปกรณ์ ส าหรับระบบ IPMS Level 1 

     กิจกรรม..........การจัดจ้างการบริหารงานและให้บริการด้านเทคนิค การออกแบบพร้อมจัดซ้ืออุปกรณ์ 

ส าหรับระบบ IPMS Level 1 ซ่ึงครอบคลุมทุกระบบที่เก่ียวข้อง 

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล าที่ ๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด     

  ๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓๖,๒๑๙,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

       เป็นเงิน ๒๖,๕๘๙,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)      

  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผูมี้อาชีพรับจ้าง ดังนี้ 

       ๔.๑  บริษัท ไทย เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จ ากัด 

  ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       ๕.๑  นายวิทยา      เลิศบัวสิน             หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ (ปฏิบัติหน้าที่) 

       ๕.๒  นายวิศรุฒ     อนันตเดโชชัย         พนักงานพัสดุ ๒  
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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
การบริหารงานและให้บริการด้านเทคนิค การออกแบบ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ ส าหรับระบบ IPMS Level 1 

โครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 

1. วัตถุประสงค ์
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดจ้ำงกำรบริหำรงำนและให้บริกำรด้ำนเทคนิค กำร

ออกแบบ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ ส ำหรับระบบจัดการระบบเรือแบบรวมการ (Integrated Platform Management 
System : IPMS) Level 1 เพ่ือส่งมอบให้กับกองทัพเรือ ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 

2. ข้อก าหนดความต้องการ 
2.1 บริหำรงำนและกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคส ำหรับระบบจัดการระบบเรือแบบรวมการ (IPMS) ของเรือตรวจ

กำรณ์ไกลฝั่ง และจะต้องครอบคลุมทุกระบบที่เกี่ยวข้อง ตำมที่บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด ได้ท ำสัญญำไว้กับ
กองทัพเรือ 

2.2 ให้ค ำปรึกษำด้ำนเทคนิค และสนับสนุนข้อมูลของสัญญำณในระบบอ่ืนๆ ที่เชื่อมต่อกับระบบ IPMS 
2.3 ออกแบบระบบ IPMS ประกอบด้วย IO List, Conceptual Design, Technical Specifications, Detail 

Drawings และ Installation Drawing  
2.4 จัดท ำรำยกำรวัสดุของงำนระบบ IPMS (Bill of Materials) 
2.5 จัดหำอุปกรณต์่ำงๆ ที่ใช้ส ำหรับระบบ IPMS Level 1 จ ำนวน 12 รำยกำร ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 

2.5.1 Tank level transmitters  
2.5.2 Bilge alarm level switches  
2.5.3 Pressure transmitters  
2.5.4 Flow switches  
2.5.5 Temperature transmitters  
2.5.6 Temperature switches  
2.5.7 Door and hatch switches  
2.5.8 Control panels  
2.5.9 Termination and Junction boxes  
2.5.10 Insulation monitorings  
2.5.11 Sensor signal and Instrument cables  
2.5.12 Fittings and Accessories for installation and commissioning 

2.6 ตรวจสอบงำนติดตั้ง และงำนเดินสำยไฟของระบบ IPMS  
2.7 สนับสนุนกำรทดสอบทดลองกำรติดตั้ง (STW), ที่หน้ำท่ำ (HAT) และในทะเล (SAT) ส ำหรับระบบ IPMS  
2.8 สนับสนุนกำรด ำเนินกำรด้ำนเอกสำรต่ำงๆ แก่ บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด ให้เป็นไปตำมมำตรฐำนและควำม

ต้องกำรของกองทัพเรือ 
2.9 กำรทดสอบทดลอง ที่หน้ำท่ำ (HAT) และในทะเล (SAT) 
2.10 กำรฝึกอบรมและคู่มือกำรใช้งำน 
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3. ข้อก าหนดในการเสนอราคา 
  3.1 รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอ่ืนๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยใน
กำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี  โดย
ยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรส ำหรับรำยกำรพัสดุที่น ำเข้ำในรำชอำณำจักร 
  3.2 ผู้ เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำก 
ผู้ที่เสนอรำคำ ซ่ึงด ำเนนิกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบรษัิทฯ ก ำหนด 
  3.3 ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำท่ีเสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิกโดยไม่
พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯ  เป็น เด็ดขำด  
ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใดๆ มิได้ 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ที่เคยท ำงำนด้ำนระบบวิศวกรรม ขำยอุปกรณ์ และติดตั้ง ระบบจัดกำรระบบเรือ

แบบรวมกำร (IPMS) พร้อมทดสอบทดลองหน้ำท่ำ (HAT) และในทะเล (SAT) ส ำหรับเรือของกองทัพเรือมำก่อน 
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 

หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
4.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญา ต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดง

บัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ 
4.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

4.5 ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

5. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
5.1 หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 

5.1.1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.1.2 ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.1.3 ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.1.4 ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.1.5 ส ำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.1.6 ส ำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อ  

ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
5.1.7 หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบ

อ ำนำจให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย พร้อม
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบ
อ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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5.2 หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
5.2.1 ส ำเนำหนังสือหรือ เอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้ เสนอรำคำ ตำมข้อ 4.1 โดยจะต้อง 

เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนที่น่าเชื่อถือ  
5.2.2 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของอุปกรณ์ส ำหรับระบบ IPMS Level 1 ที่เสนอขำยต้องตรงกับ

ควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ ตำมรำยกำรที่ระบุไว้ภำคผนวก ก 
5.2.3 หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่

จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

6. ข้อก าหนดในการส่งมอบและตรวจรับงาน 
6.1 กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิคของระบบ IPMS ที่เกี่ยวข้องกับกำรส่งมอบงำนของบริษัท      

อู่กรุงเทพ จ ำกัด ให้กับกองทัพเรือ และเอกสำรทีส่่งจะต้องเป็นไปตำมมำตรฐำนที่กองทัพเรือก ำหนด 
6.2 ผู้เสนอรำคำจะต้องส่งมอบแบบและข้อมูลทำงเทคนิคของระบบ IPMS ให้แก่ทำงบริษัทฯ 30 วัน ก่อน

ก ำหนดทีท่ำงบริษัทฯ จะต้องส่งมอบให้แก่กองทัพเรือ 
6.3 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบอุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับระบบ IPMS Level 1 จ านวน 12 รายการ ซึ่งมีรายละเอียด

ดังต่อไปนี้  
6.3.1 Tank level transmitters จ ำนวน 28 ชุด 
6.3.2 Bilge alarm level switches จ ำนวน 20 ชุด 
6.3.3 Pressure transmitters จ ำนวน 7 ชุด 
6.3.4 Flow switches จ ำนวน 9 ชุด 
6.3.5 Temperature transmitters จ ำนวน 2 ชุด 
6.3.6 Temperature switches จ ำนวน 5 ชุด 
6.3.7 Door and hatch switches จ ำนวน 48 ชุด 
6.3.8 Control panels 22 ชุด 
6.3.9 Termination and Junction boxes จ ำนวน 32 ชุด 
6.3.10 Insulation monitorings จ ำนวน 28 ชุด 
6.3.11 Sensor signal and Instrument cables จ ำนวน 1 ชุด 
6.3.12 Fittings and Accessories for installation and commissioning จ ำนวน 1 ชุด 

6.4 งำนที่ส่งจะต้องอยู่ในรูปเอกสำรจ ำนวน 5 ชุด โดยแบ่งเป็นต้นฉบับ 1 ชุด และถ่ำยส ำเนำ 4 ชุด และ
อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์เขียนใส่แผ่นซีดี จ ำนวน 5 แผ่น 

6.5 ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำไม่ส่งมอบหลักฐำนอย่ำงหนึ่งอย่ำงใดดังกล่ำวในข้อ 6.1 ถึงข้อ 6.3 ข้ำงต้นให้แก่ทำง
บริษัทฯ แต่จะขอส่งมอบกำรบริหำรงำนและให้บริกำรด้ำนเทคนิค กำรออกแบบ พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ ส ำหรับระบบ 
IPMS Level 1 ดังกล่ำวให้ทำงบริษัทฯ ก่อน โดยยังไม่รับช ำระเงินค่ำงำนฯ ทำงบริษัทฯ มีสิทธิรับสิ่งของดังกล่ำวไว้
ก่อน และช ำระเงินค่ำงำนฯ เมื่อผู้เสนอรำคำได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่ำวได้ 

6.6 ถ้ำปรำกฏว่ำงำนบริกำรด้ำนเทคนิคของระบบ IPMS ที่ผู้เสนอรำคำส่งมอบไม่ตรงตำมควำมต้องกำรของทำง
บริษัทฯ บริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับงำนนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้เสนอรำคำจะต้องรีบด ำเนินกำรส่งมอบงำนด้ำน
เทคนิคของระบบ IPMS ที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 
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7. ระยะเวลาด าเนินการ 
ผู้เสนอรำคำจะต้องให้ค ำปรึกษำเกี่ยวกับกำรบริหำรงำนและให้บริกำรด้ำนเทคนิค กำรออกแบบ พร้อมจัดซื้อ

อุปกรณ์ ส ำหรับระบบ IPMS Level 1 จนถึงวันที ่31 ธันวำคม 2561  

8. บทปรับ 
หำกผู้เสนอรำคำไม่สำมำรถส่งมอบงำนได้ทันตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด ผู้เสนอรำคำต้องช ำระค่ำปรับให้บริษัท

ฯ เป็นรำยวัน ในอัตรำร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้ำ) ของรำคำงำนบริกำรที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบ
ก ำ หนดส่ ง มอบตำมสั ญญำที่ ไ ด้ ท ำ ไ ว้ กั บ ท ำ งบ ริ ษั ท ฯ  จนถึ ง วั นที่ ผู้ เ ส นอร ำค ำ ได้ ส่ ง มอบ ง ำน ให้ 
จนถูกต้องครบถ้วนแต่รวมค่ำปรับทั้งหมด ไม่เกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่ำงำนทั้งหมด 

9. เงื่อนไขการช าระเงิน 
9.1 ทำงบริษัทฯ ตกลงช ำระเงินค่ำกำรออกแบบ บริหำรงำนและกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิค พร้อมจัดซื้ออุปกรณ์ 

ส ำหรับระบบ IPMS Level 1 ให้แก่ผู้เสนอรำคำโดยครบถ้วน เมื่อผู้เสนอรำคำได้ส่งมอบงำนโดยสำมำรถแบ่งเป็น 
10 งวด ได้ดังนี้ 

งวดที่ 1 (15%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบรำยกำรเอกสำร (List of 
deliverable), แผนงำน (Project planning/Schedule), รำยงำนกำรประชุม (Kick of meeting) และแผน
ควบคุมคุณภำพ (Quality control plan) ส ำหรับระบบ IPMS Level 1 ให้แก่ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ตำม
รำยละเอียดในภำคผนวก ข 

งวดที่ 2 (10%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบแบบ Conceptual Design ให้แก่
ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 3 (5%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบแบบ Technical Specification 
ให้แก่ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 (5%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบแบบ Detail Drawings ให้แก่ 
ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 5 (5%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบแบบ Installation Drawings ให้แก่
ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 6 (35%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบอุปกรณ์ส ำหรับระบบ IPMS  
Level 1 ให้แก่ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 7 (10%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้ เสนอรำคำส่งมอบสำยไฟส ำหรับระบบ IPMS  
Level 1 ให้แก่ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 8 (5%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบรำยงำนตรวจสอบงำนติดตั้งอุปกรณ์ 
(Installation report) และรำยงำนตรวจสอบงำนเดินสำยไฟ (Cable test report) ส ำหรับระบบ IPMS Level 1 
ให้แก่ทำงบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 9 (5%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบรำยงำนกำรติดตั้ง (Setting to 
work report) และรำยงำนทดสอบทดลองหน้ำท่ำ (Harbour acceptance test report) ให้แก่ทำงบริษัทฯ 
เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 10 (5%) ทำงบริษัทฯ จะช ำระเงินค่ำงำน เมื่อผู้เสนอรำคำส่งมอบรำยงำนทดสอบทดลองในทะเล 
(Sea acceptance test report) และทำงบริษัทฯ ส่งมอบเรือให้กับกองทัพเรือเรียบร้อยแล้ว 
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9.2 กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขนี้ ทำงบริษัทฯ จะโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ เสนอรำคำโดยตรง ทั้งนี้ 
ผู้ เสนอรำคำเป็นผู้รับภำระเงินหรือค่ำบริกำรอ่ืนใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้มี  
กำรหักเงินดังกล่ำวจำกจ ำนวนเงินโอนในงวดนั้น 

10. เอกสารแนบท้าย 
ภำคผนวก ก รำยละเอียด คุณลักษณะเฉพำะ (Technical Requirement Specification) ส ำหรับ

อุปกรณ์ระบบ IPMS Level 1 
ภำคผนวก ข รำยกำรเอกสำร (List of documents) กำรบริหำรงำนและกำรให้บริกำรด้ำนเทคนิค 

ส ำหรับระบบ IPMS  

11. ก าหนดยืนราคา 

 60 วัน นับจำกวันที่เสนอรำคำ 
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ผนวก ก 
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification) 

ส าหรับอุปกรณ์ระบบ IPMS Level 1 
 
1. สิ่งที่ต้องการ อุปกรณ์ที่ใช้ส ำหรับระบบจัดกำรระบบเรือแบบรวมกำร (Integrated Platform Management 
System : IPMS) Level 1 จ ำนวน 12 รำยกำร 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค (TECHNICAL DATA) 
 2.1 Tank level transmitters จ ำนวน 28 ชุด 
  2.1.1 Flange mount จ ำนวน 5 ชุด 
  2.1.2 Tank fixing clamp จ ำนวน 4 ชุด 
  2.1.3 Pole adaptor fitting จ ำนวน 19 ชุด 
 2.2 Bilge alarm level switches จ ำนวน 20 ชุด 
 2.3 Pressure transmitters จ ำนวน 7 ชุด 
 2.4 Flow switches จ ำนวน 9 ชุด 
 2.5 Temperature transmitters จ ำนวน 2 ชุด 
 2.6 Temperature switches จ ำนวน 5 ชุด 
 2.7 Door and hatch switches จ ำนวน 48 ชุด 
  2.7.1 Door switch จ ำนวน 36 ชุด 
  2.7.2 Hatch switch จ ำนวน 12 ชุด 
 2.8 Control panels 22 ชุด 
 2.9 Termination and Junction boxes จ ำนวน 32 ชุด 
 2.10 Insulation monitorings จ ำนวน 28 ชุด 
 2.11 Sensor signal and Instrument cables จ ำนวน 1 ชุด 
 2.12 Fittings and Accessories for installation and commissioning จ ำนวน 1 ชุด 

3. เอกสารทางเทคนิค (Documentation) 
 3.1 หนังสือคู่มือกำรใช้งำน (Instruction Manual for Operating) 
 3.2 หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 3.3 บันทึกผลการทดสอบ หรือทดลอง 

4. รายการอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง 
 รำยกำรอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง เพียงพอส ำหรับใช้งำน เป็นเวลำ 45 วัน (Consumable and Spare part 
list 45 days operation)  

5. การให้บริการทางเทคนิค 
 ผู้เสนอรำคำจะต้องให้ค ำแนะน ำในกำรออกแบบ ติดตั้ง รวมถึงกำร Commissioning และ Setting To Work 
(STW), HAT และ SAT 
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ภาคผนวก ข 
รายการเอกสาร (List of documents) 

การบริหารงานและการให้บริการด้านเทคนิค ส าหรับระบบ IPMS Level 1 

ITEM DETAIL QTY UNIT REMARK 

1 PROJECT MANAGEMENT    
1.1 List of deliverable 1 set  
1.2 Project planning/Schedule 1 set 

 1.3 Kick of meeting 1 set  
1.4 Quality control plan  1 set 

 2 CONCEPTUAL DESIGN     
 2.1 Configuration  1 set 
 2.2 GA  1 set 
 2.3 IO list  1 set 
 2.4 Catalogue 1 set 
 3 TECHNICAL SPECFICATION    

3.1 List of materials 1 set 
 3.2 Technical specifications 1 set 
 4 DETAIL DRAWINGS    

4.1 One line diagram/Cable diagram 1 set  
4.2 Cable laying 1 set  
4.3 Cable list 1 set  

5 INSTALLATION DRAWINS    
5.1 Installation drawings 1 set  
5.2 Control and wiring diagram 1 set  
5.3 Termination diagram 1 set  
5.4 Installation check sheet 1 set  

6 DELIVERY EQUIPMENTS IPMS LEVEL 1    
6.1 Packing list & Check list of Tank level transmitters 1 lot  
6.2 Packing list & Check list of Bilge alarm level switches 1 lot  
6.3 Packing list & Check list of Pressure transmitters 1 lot  
6.4 Packing list & Check list of Flow switches 1 lot  
6.5 Packing list & Check list of Temperature transmitters 1 lot  
6.6 Packing list & Check list of Temperature switches 1 lot  
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ITEM DETAIL QTY UNIT REMARK 
6.7 Packing list & Check list of Door & Hatch switches 1 lot 

 6.8 Packing list & Check list of Control panels  1 lot 
 6.9 Packing list & Check list of Termination and Junction boxes 1 lot  

6.10 Packing list & Check list of Insulation monitorings 1 lot  

7 DELIVERY CABLES OF IPMS LEVEL 1    
7.1 Packing list & Check list of Sensor signal and instrument cables 1 lot  

8 INSTALLATION EQUIPMENTS    
8.1 Installation report 1 set  
8.2 Cable test report 1 set  

9 STW & HAT   
 9.1 STW report 1 set 
 9.2 HAT report 1 set 
 10 SAT & FINAL ACCEPCTANCE TEST AND HAND OVER   
 10.1 SAT report 1 set 
 10.2 As-built drawings 1 set 
 10.3 Test report 1 set 
 10.4 Operation & Maintenance manual 1 set 
 

   
  

  


