
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 
๑. ชื่อโครงการ.....การจัดซื้อ Chilled Water Plant, Sea Water Pump, Chilled Water Pump,   

Air Handing Unit, ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้้าเย็นและเครื่องสูบน้้าทะเลดับความร้อน ส้าหรับโครงการ

เรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง                            

กิจกรรม..........การจัดซื้อ Chilled Water Plant ๒ ชุด, Sea Water Pump ๒ ชุด, Chilled Water 

Pump ๓ ชุด, Air Handing Unit ๓ ชุด, ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้้าเย็นและเครื่องสูบน้้าทะเล            

ดับความร้อน ๑ ชุด ส้าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง                            

        /หน่วยงานเจ้าของโครงการ สา้นักโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล้าที่ ๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ้ากัด     

  ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๔๕,๕๘๒,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

       เป็นเงิน ๔๕,๕๘๒,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)  

  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
       จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผู้มีอาชีพขาย ดังนี้ 
       ๔.๑  บริษัท สยามมารีนเอ็นจิเนียริ่ง จ้ากัด 
       ๔.๒  บริษัท จี.ไอ. อันดัสทรี จ้ากัด 
       ๔.๓  ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด เจ แอนด์ โก สปีด คอร์ปอร์เรชั่น 
       ๔.๔  บริษัท MC-MARCHCO.CO.LTD 
       ๔.๕  บริษัท ไทยเทคนิคอล อินเตอร์ ซิสเต็ม จ้ากัด 
       ๔.๖  บริษัท โปรฟาย อินดัสตรี จ้ากัด 
       ๔.๗  บริษัท เซเว่นโอ๊คส์ จ้ากัด 

     ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

         ๕.๑  นายวิทยา          เลิศบัวสิน        หวัหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ (ปฏิบัติหน้าที่) 

         ๕.๒  นายธนาพิพัฒน์   วุฒิวงศ์           พนักงานพัสดุ ๑ 
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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
การจัดซื้อ Chilled Water Plant , Sea Water Pump , Chilled Water Pump , 
Air Handing Unit , ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าเย็นและเครื่องสูบน้ าทะเลดับความร้อน 

ส าหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อ Chilled Water Plant , Sea Water Pump , Chilled 

Water Pump , Air Handing Unit  , ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ ำเย็นและเครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อน เพ่ือส่งมอบให้กับ
กองทัพเรือ ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 
2. ข้อก าหนดความต้องการ 

2.1  เป็นอุปกรณ์ท่ีประกอบครบชุดส ำเร็จจำกผู้ผลิต ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก ก 
2.2 เป็นของใหม ่ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

3. ข้อก าหนดในการเสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องระบุรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำยในใบเสนอรำคำ ให้ตรงกับควำม
ต้องกำรของทำงบริษัทฯ 

  3.2  รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมภำษีอ่ืน ๆ ค่ำใช้จ่ำยกำรตรวจทดสอบขั้นโรงงำน (Factory 
acceptance test : FAT) ซึ่งประกอบด้วย ค่ำอำหำร ค่ำที่พัก ค่ำเดินทำงและอ่ืนๆ ตลอดค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวง 
รวมถึงค่ำใช้จ่ำย ในกำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช อ ำเภอสัตหีบ จังหวัด
ชลบุรีโดยยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรส ำหรับรำยกำรพัสดุที่น ำเข้ำในรำชอำณำจักร 
  3.3  ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร จ ำนวน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น 
  3.4  ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำกผู้ที่เสนอรำคำ
รวมทั้งสิ้นต่ ำสุด ซึ่งด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
  3.5 ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิกโดยไม่
พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 

4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ 
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  4.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
  4.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement: e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำงที่
เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 
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4.5 ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่เกิน
สำมหมื่นบำท 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 ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.7 หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจ
ให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง 

5.2 หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
 5.2.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ  
 5.2.2 ผู้เสนอรำคำ ต้องเสนอ รูป, แบบ และแค็ตตำล็อก ตำมผนวก ก ข้อ 2.1 – 2.5 ที่แสดงรำยละเอียด
ทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนคิของพัสดุ และจะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรำยกำร 
 5.2.3 หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5.2.1– 5.2.2 ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับ
ไว้พิจำรณำ 

 6. ข้อก าหนดในการส่งมอบ 
 6.1 ผู้ขำยต้องส่งมอบอุปกรณ์ ซึ่งมีรำยละเอียดและคุณลักษณะเฉพำะตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
 6.2  ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำพัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่ำเก็บไม่เคยใช้งำนมำก่อนอยู่ใน
สภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้จำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจ ำหน่ำยหรือผู้จ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้ง
อย่ำงเป็นทำงกำรจำกบริษัทผู้ผลิต 
 6.3 ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของอุปกรณ์  ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ 
ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้งำน ในวันส่งมอบ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
  6.3.1 หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance) 
  6.3.2 หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 6.3.3 เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Maintenance System) 
 6.3.4 บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลองตำมข้อ 7.1 
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  6.3.5 ผู้ขำยต้องส่งมอบผลกำรทดสอบทดลองจำกโรงงำนผู้ผลิตของพัสดุที่ส่งมอบให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ 
ในวันส่งมอบพัสดุ 

  7.  การตรวจรับ 

  7.1 ถ้ำทำงบริษัทฯ พิจำรณำแล้ว เห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องตรวจทดสอบขั้นโรงงำน (Factory Acceptance Test : 
FAT) ที่ส่งมอบให้กับทำงบริษัทฯ ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรตรวจรับของบริษัทฯ 
และ คณะกรรมกำรตรวจรับของกองทัพเรือ รวมแล้วไม่น้อยกว่ำ 8 คน พร้อมทั้งส่งมอบบันทึกผลกำรทดสอบ หรือ
ทดลองให้กับทำงบริษัทฯ และทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ หรือทดลอง
นั้น 
 7.2 กรณทีี่มีกำรทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรของทำงบริษัทฯ ผู้ขำยต้องยอมรับผล
กำรทดสอบ หรือทดลอง โดยผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 7.3 ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อก ำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่
รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบน ำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน 120 (หนึ่ งร้อยยี่สิบ )วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมในสัญญำ 

9. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
 9.1 ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 365 (สำมร้อยหกสิบห้ำ)วัน 
นับถัดจำกวันที่ทำงกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้วหำกเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ
ภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำด ำเนินกำรภำยใน 7(เจ็ด) วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำกทำงบริษัทฯ โดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมท ำหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้รำชกำรได้ภำยใน 30 
(สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องน ำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำร
แก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่
ทดแทนของเก่ำที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำยให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน 120 (หนึ่ งร้อยยี่สิบ ) วัน นับถัดจำกวันที่
ได้รับแจ้งกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำยจำกทำงบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงรำชกำรว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำย
ระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ตำมข้อ 9.1 ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอื่นมำท ำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 

 10. บทปรับ 
  หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯก ำหนด ผู้ขำยต้องช ำระค่ำปรับให้บริษัทฯเป็นรำยวัน ใน
อัตรำร้อยละ 0.2  (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบนับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบตำมสัญญำที่ได้ท ำไว้
กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วนหำกค่ำปรับมีมูลค่ำเกินร้อยละสิบ (10) ของ
มูลค่ำสัญญำ บริษัทฯคงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำ 
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 11. หลักประกันสัญญา 
  ผู้ขำยจะต้องน ำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ ใน
วันท ำสัญญำ 

12.  เงื่อนไขการช าระเงิน 
กำรช ำระเงินเป็นงวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ ร้อยละ 10 ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะช ำระเมื่อผู้ขำยได้วำงหลักประกันกำรช ำระเงิน 

ค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย 
งวดที่ 2 ร้อยละ 50 ของมูลค่ำของ Chilled Water Plant เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ Compressor, Condenser, 

Evaporator ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว และอนุญำตให้
ผู้ขำยน ำ Compressor, Condenser, Evaporator ไปด ำเนินกำรสร้ำง Chilled Water Plant ได้   

งวดที่ 3 ร้อยละ 40 ของมูลค่ำของ Chilled Water Plant เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ Chilled Water Plant ให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 4 ร้อยละ 90 ของมูลค่ำของ Sea Water Pump เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ Sea Water Pump ให้คณะกรรมกำร
ตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 5 ร้อยละ 90 ของมูลค่ำของ Chilled Water Pump เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ Chilled Water Pump ให้
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 6 ร้อยละ 90 ของมูลค่ำของตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ ำเย็นและเครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อน เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ
ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ ำเย็นและเครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อน ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจรับ
พัสดุได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว 

งวดที่ 7 ร้อยละ 90 ของมูลค่ำของ AHU เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ AHU ให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ และ
คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับ เรียบร้อยแล้ว 

ทั้งนี้ทุกงวด สำมำรถส่งข้ำมงวดได้แต่ต้องอยู่ภำยในเวลำที่ก ำหนดในสัญญำ 

13. ระยะเวลายืนราคา 
 รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ 90 (เก้ำสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ 

.............................................................................. 
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ผนวก ก 
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification) 

Chilled Water Plant , Sea Water Pump , Chilled Water Pump , 

Air Handing Unit , ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าเย็นและเครื่องสูบน้ าทะเลดับความร้อน 

1. รายละเอียดท่ัวไป 
    1.1 Ambient Temperature  35 ºC 
    1.2 Relative Humidity  85 % 
    1.3 Sea Water Temperature  32 - 35 ºC 
    1.4 ข้อก ำหนดทำงไฟฟ้ำ 

- ระบบไฟฟ้ำหลักของเรือเป็นระบบไฟฟ้ำ 380V AC/ 3Ph/ 50Hz. และ 220V AC/ 1Ph/ 50Hz. 
มอเตอร์ไฟฟ้ำของอุปกรณ์ในระบบมีข้อก ำหนดดังต่อไปนี้ 
- มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด ไม่เกิน 2.68 HP (2 kW) ใช้ไฟ single phase (220V 50Hz) 
- มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด มำกกว่ำ 2.68 HP (2 kW) ต้องสตำร์ทแบบ soft start (star-delta หรือดีกว่ำ) 

 - มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด มำกกว่ำ 32 HP (24 kW) ต้องสตำร์ทแบบ autotransformer หรือดีกว่ำ  
 - มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำด มำกกว่ำ 65 HP (49 kW) ต้องสตำร์ทแบบ electronic soft starting 

- อุปกรณ์ไฟฟ้ำจะต้องสำมำรถท ำงำนภำยใต้สภำพแวดล้อมกำรใช้งำนในเรือได้ดี 
- ระดับกำรป้องกันของตู้ควบคุมจะต้องไม่ต่ ำกว่ำ IP23 
- อุปกรณ์เก่ียวกับไฟฟ้ำ จะต้องมีกำรต่อร่วมกับระบบ ground ทั้งหมด 

2. สิ่งท่ีต้องการ 
    2.1  Chilled Water Plant จ ำนวน   2   ชุด 
    2.2  Sea Water Pump จ ำนวน   2   ชุด 
    2.3  Chilled Water Pump จ ำนวน   3   ชุด  
    2.4  ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ ำเย็นและเครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อน จ ำนวน   1   ชุด 
    2.5  Air Handling Unit (AHU) จ ำนวน   3   ชุด 

3. คุณลักษณะเฉพาะ 
 3.1  Chilled Water Plant  จ านวน  2  ชุด 
 เครื่องปรับอำกำศ (Chilled Water Plant) ขนำดท ำควำมเย็นได้ไม่น้อยกว่ำ 540 kW  ต่อ 1 ชุดเครื่อง จ ำนวน 2 ชุด
เครื่อง ส่วนที่เป็น Condenser ใช้วิธีระบำยควำมร้อนด้วยน้ ำทะเล  Chilled Water Plant แต่ละชุดมีระบบควบคุมเป็น
แบบ Electronic และ Electro – Mechanic ซึ่งท ำงำนแบบอัตโนมัติ  Chilled Water Plant แต่ละชุดต้องสำมำรถแยก
ระบบท ำงำนเป็นอิสระและสำมำรถท ำงำนทดแทนกันได้ Chilled Water Plant และส่วนอ่ืน ๆ ของระบบปรับอำกำศที่มี
อุณหภูมิต่ ำต้องหุ้มด้วยฉนวนแบบ Flexible Closed-Cell Insulation หนำไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว และ Chilled Water 
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Plant ต้องติดตั้งระบบกำรท ำงำนแบบ Pump down เพ่ือเก็บสำรท ำควำมเย็นไว้ใน Condenser ในกรณีที่ต้องกำรซ่อม
ท ำ หรือไม่ได้เดินระบบปรับอำกำศเป็นเวลำนำน 

 3.1.1  Compressor ตราอักษร Carrier รุ่น 06TVW680 จ านวน 1 EA ต่อ 1 ชุดเครื่อง 
  3.1.1.1  Compressor เป็นแบบ Semi-Hermetic Screw Compressor  
  3.1.1.2 สำมำรถใช้ได้กับระบบไฟฟ้ำ 380 VAC/ 3 Phase/ 50 Hz 
  3.1.1.3 ใช้ได้กับสำรท ำควำมเย็นชนิด R -134a 
  3.1.1.4 อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบสำรท ำควำมเย็นอย่ำงน้อยจะต้องประกอบด้วย Filter Drier          
Thermostatic Expansion Valve, Solenoid Valve และ Sight Glass เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตำมมำตรฐำนบริษัทผู้ผลิต           
 3.1.2  Condenser ตราอักษร Alfa Laval รุ่น McDEW1680 จ านวน 1 EA ต่อ 1 ชุดเครื่อง 
   ส่วนของเครื่องควบแน่น (Condenser) ใช้น้ ำทะเลหล่อเย็นเป็นแบบ Shell and Tube โดย Condenser 
จะต้องได้รับกำรออกแบบให้รองรับก ำลังดันของสำรท ำควำมเย็นและน้ ำทะเลที่ใช้ในระบบได้อย่ำงเพียงพอ  ขนำดและ
จ ำนวนท่อภำยในชุด Condenser จะต้องเพียงพอและเหมำะสมต่อกำรถ่ำยเทปริมำณควำมร้อนระหว่ำงสำรท ำควำมเย็น
และน้ ำทะเลตำมมำตรฐำนโรงงำนผู้ผลิต ซึ่ง Condenser ต้องมีคุณลักษณะ ดังนี้ 
   3.1.2.1  Condenser ประกอบด้วยชิ้นส่วนที่ท ำจำกวัสดุ ดังนี้ 
    - Shell: Carbon Steel 

- Tube Sheet : Stainless Steel grade 316 
    - Tube : Low Fin Tube CuNi 70/30 
    - Condenser Head : Stainless Steel grade 316 
   3.1.2.2 ติดตั้งวัสดุป้องกันกำรกัดกร่อนที่สำมำรถถอดเปลี่ยนภำยนอกได้ที่ Condenser Head  
   3.1.2.3 มีเอกสำรรับรองกำรทดสอบก ำลังดันที่ได้รับกำรออกแบบ (Design Working Pressure) ตำม
มำตรฐำนบริษัทผู้ผลิต 

3.1.3 Evaporator ตราอักษร Alfa Laval รุ่นDH2-402/STD   จ านวน 1 EA ต่อ 1 ชุดเครื่อง  
    ส่วนท ำน้ ำเย็น (Evaporator) ในระบบปรับอำกำศเป็นแบบ Shell & Tube มีคุณลักษณะดังนี้ 
        3.1.3.1 สำมำรถท ำควำมเย็นได้เพียงพอและสอดคล้องกับกำรท ำงำนของระบบปรับอำกำศ และมีขนำด
ควำมเย็นไม่น้อยกว่ำ 555 kW ต่อชุดเครื่องประกอบด้วย             
                           - Shell: Stainless Steel grade 316 
                           - Tube Sheet : Stainless Steel grade 316 
             - Tube : Copper Tube , Internally finned tube 
             -  Head : Stainless Steel grade 316 
             -  Buffles : Stainless Steel grade 316 
   3.1.3.2 มีเอกสำรรับรองกำรทดสอบก ำลังดันที่ได้รับกำรออกแบบ (Design Working Pressure) ตำม
มำตรฐำนบริษัทผู้ผลิต 
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3.1.4 สารท าความเย็น (Refrigerant) สำรท ำควำมเย็นเป็นชนิด R-134a 
3.1.5 ฉนวน 

        ฉนวนที่ใช้มีค่ำ Thermal conductivity เป็นไปตำมมำตรฐำน ASTM C177 หรือ DIN 52612 หรือ
มำตรฐำนอ่ืนๆ ที่เทียบเท่ำ 
     อุปกรณ์ทุกชิ้นที่น ำมำติดตั้งประกอบเป็นชุด Chilled Water Plant จะต้องเป็นของใหม่ ได้มำตรฐำน ไม่
เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

3.1.6  ระบบควบคุม (Controls Panel) จ านวน 1 EA ต่อชุดเครื่อง 
ระบบควบคุมเป็นแบบ Electronics Programmable Logic Control สำมำรถควบคุมอุณหภูมิของน้ ำ

เย็นที่ออกจำก Chilled Water Plant ได้อย่ำงถูกต้อง แม่นย ำตำมที่ก ำหนด และมีระบบควบคุมกำรสตำร์ท
มอเตอร์ของคอมเพรสเซอร์ เพ่ือกำรลดกระแสไฟฟ้ำในขณะสตำร์ท พร้อมทั้งจุดเชื่อมต่อส ำหรับส่งสถำนะกำรท ำงำนของ
คอมเพลสเซอร์ไปยังระบบ IPMS (Dry contact) และฟังก์ชั่น Remote  start จำก IPMS 

อุปกรณ์ควบคุมด้ำนควำมปลอดภัยเป็นแบบควบคุมกำรท ำงำนโดยอัตโนมัติทั้งหมด โดยสำมำรถควบคุม
และสั่งกำรให้อุปกรณ์ในระบบหยุดท ำงำนเองได้ทันทีเมื่อมีสภำพกำรท ำงำนที่ผิดปกติ หรือมีขั้ นตอนที่ไม่ถูกต้อง ตำม
สภำวะกำรท ำงำนของระบบ เช่น 

- Loss of chilled water flow 
- Loss of sea water flow 
- Evaporator Freezing 
- Low and High Refrigerant Pressure 
- Low Oil level 
- Over load 
- Under - Over voltage/Phase Unbalance/Phase Sequence/Phase Failure 
- Discharge gas temperature พร้อมทั้งจุดเชื่อมต่อส ำหรับส่งสถำนะดังกล่ำวไปยังระบบ 

IPMS (Dry contact) 
3.1.6.1  อุปกรณ์ควบคุม (controller) ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
          - Operating voltage 10-32 VDC 
          - Protection rating : IP not less than 55   
          - Test standards and regulations : EN 60068-2-30, EN 60068-2-6, EN 60068-2-27 

                             EN 60068-2-29, ISO 7637-2 
  - มีชุดแปลงระบบไฟฟ้ำอยู่ภำยในตู้ควบคุม 

3.1.6.2  อุปกรณ์แสดงผล (Display) แสดงค่ำสัญญำณแจ้งเตือน (Alarm) และสถำนะกำรท ำงำนของ 
Chilled Water Unit ได้ตำมมำตรฐำนบริษัทผู้ผลิต ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้  

         - LCD colour display 
         - Background illumination operating elements : LED (brightness adjustable   
           0 - 100%, individual control) 
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          - Operating temperature minimum at -30 ºC and maximum at not less than 65 ºC  
         - Operating voltage 10-32 VDC 
         - Temperature sensors for measuring the temperature inside the housing 
         - Protection rating : IP not less than 55 
         - Test standards and regulations : EN 61000-6-4: 2007, Directive 2009/19/EC 

                                ISO 7637-2: 2004, EN 60068-2-30: 2006, EN 60068-2-78:  2002, ISO 16750-3: 2007, 
                            EN 60068-2-6:  2008, ISO 16750-3: 2007 

3.1.6.3  Sensor ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปนี้ 
          - Protection rating : IP not less than 55 
           - Operating temperature minimum at -25 ºC and maximum at not less than 60 ºC 
          - Material : SUS 304 or SUS 316L 
3.1.6.4  ระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลังของ Chilled Water Plant อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 

- Main Power Supply 
- Circuit Breaker  
- Control Relay 
- Magnetic Contractor 
- Overload Relay 
- Phase Protection  
- Emergency Stop 

3.1.6.5  อุปกรณ์ของระบบควบคุมบรรจุอยู่ภำยในตู้ควบคุม 
             3.1.6.6   มีระบบ Interlock ให้เครื่องสูบน้ ำหล่อเย็นท ำงำนก่อน Compressor เริ่มเดินทุกครั้ง 
   3.1.6.7 มี Interface ที่สำมำรถเชื่อมต่อกับระบบ IPMS ของเรือได ้

3.1.7 Chilled water Plant ต้องมีการทดสอบดังต่อไปนี้                 
3.1.7.1 Equipment Test ของ Compressor, Condenser, Evaporator จำกโรงงำนผู้ผลิตในขั้นตอน

กำรส่งมอบ 
3.1.7.2 Control Panel no load simulation test จำกโรงงำนผู้ผลิตในขั้นตอนกำรส่งมอบ 

    3.1.7.3 ตองมีกำรท ำ Factory acceptance test (FAT) ณ โรงงำนของผูผลิต Chilled Water Unit ชึ่ง
ผูเสนอรำคำตองสงแบบ Schematic ของอุปกรณประกอบระบบในกำรทดสอบ และแบบติดตั้งจริง (สำมมิติ) ตำมแบบ 
Schematic และเอกสำรตรวจสอบ  (Test Protocol) โดยต้องถูกต้องครบถ้วนตำมหลักวิศวกรรม ใหผูซ้ือพิจำรณำ 
ควำมครบถวนและถูกตองในขั้นตอนเสนอรำคำ  หำกผู้เสนอรำคำไม่สำมำรถด ำเนินกำร FAT ตำมที่บริษัทฯ ได้ก ำหนดไว้ 
บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิที่จะไม่รับ Chilled Water Unit ไว้ใช้งำน หรืออำจยกเลิกโดยไม่พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่
จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯเป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้    
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3.2  เครื่องสูบน้ าทะเลดับความร้อน (Sea Water Pump) ตราอักษร Iron Pump รุ่น CNLE/150-125/250 
จ านวน 2 ชุดเครื่อง 

3.2.1 เครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อนเป็นเครื่องสูบเพลำตั้ง Vertical In-line Centrifugal, Close coupled 
with rigid coupling   

3.2.1 เครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อนแต่ละชุดมีอัตรำกำรไหลของน้ ำหล่อเย็น (Flow Rate) ไม่น้อยกว่ำ 120 
m3/h และท ำก ำลังดัน (Total Dynamics Head) ไม่น้อยกว่ำ 20 m 

3.2.3 เครื่องสูบน้ ำเย็นพร้อมมอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกโรงงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำหรือประเทศใน
สหภำพยุโรป  

 3.2.4 เครื่องสูบน้ ำทะเลดับควำมร้อนท ำจำกวัสดุดังนี้ 
       - Material main part ท ำด้วยวัสดุ RG-10 Bronze /CuSn10Zn 
       - Material impeller/propeller ท ำด้วยวัสดุ Aluminum Bronze/ C95800  
       - Material casing wear ring ท ำด้วยวัสดุ Aluminum Bronze 
       - Material shaft ท ำด้วยวัสดุ Stainless Steel /AISI 316 
       - Seal type ท ำด้วยวัสดุ Iron special mechanical        
       - Seal description ท ำด้วยวัสดุ Carbon/Ceramic/Nitrile 0-80C 
3.2.5 มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดของมอเตอร์จะต้องมีก ำลังเพียงพอที่จะขับชุดเครื่องสูบฯ ให้ท ำงำนตำมกำรใช้งำนใน

ระบบทีไ่ด้รับกำรออกแบบ  
3.2.6 ใช้ได้กับไฟฟ้ำขนำด 380 VAC /3 Phase/ 50 Hz โดยมีระบบช่วย สตำร์ทเพ่ือลดภำระกระแสไฟฟ้ำสูง

ขณะสตำร์ท 
3.2.7 มีคุณสมบัติของระดับชั้นฉนวน (Insulation) Class F และมีค่ำระดับชั้นกำรป้องกันน้ ำและฝุ่นละออง 

(Degree of Protection) ไม่ต่ ำกว่ำ IP55 

3.3  เครื่องสูบน้ าเย็น (Chilled Water Pump) ตราอักษร Iron Pump รุ่น CNLE/80-65/200 จ านวน 3 ชุด
เครื่อง 

3.3.1 เครื่องสูบน้ ำเย็นเป็นเครื่องสูบเพลำตั้ง Vertical In-line Centrifugal Pump , Close coupled with rigid 
coupling  

3.3.2 เครื่องสูบน้ ำเย็นแต่ละชุดมีอัตรำกำรสูบส่งน้ ำเย็น (Flow Rate) ไม่น้อยกว่ำ 90 m3/h และท ำก ำลังดัน 
(Total Dynamics Head) ไม่น้อยกว่ำ 40 m 

3.3.3 เครื่องสูบน้ ำเย็นพร้อมมอเตอร์เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกโรงงำนในประเทศสหรัฐอเมริกำหรือประเทศใน
สหภำพยุโรป  

3.3.4 เครื่องสูบน้ ำเย็นท ำจำกวัสดุดังนี้ 
         - Material main part ท ำด้วยวัสดุ RG-10 Bronze /CuSn10Zn 
         - Material impeller/propeller ท ำด้วยวัสดุ Aluminum Bronze/ C95800  
         - Material casing wear ring ท ำด้วยวัสดุ Aluminum Bronze 
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         - Material shaft ท ำด้วยวัสดุ Stainless Steel /AISI 316 
         - Seal type ท ำด้วยวัสดุ Iron special mechanical        
         - Seal description ท ำด้วยวัสดุ Carbon/Ceramic/Nitrile 0-80C 
3.3.5 มอเตอร์ไฟฟ้ำขนำดของมอเตอร์จะต้องมีก ำลังเพียงพอที่จะขับชุดเครื่องสูบฯ ให้ท ำงำนตำมกำรใช้งำนใน

ระบบที่ได้รับกำรออกแบบ  
3.3.6 ใช้ได้กับไฟฟ้ำขนำด 380 VAC/ 3 Phase /50 Hz โดยมีระบบช่วย สตำร์ทเพ่ือลดภำระกระแสไฟฟ้ำสูงขณะ

สตำร์ท 
3.3.7  มีคุณสมบัติของระดับชั้นฉนวน (Insulation) Class F และมีค่ำระดับชั้นกำรป้องกันน้ ำและฝุ่นละออง 

(Degree of Protection) ไม่ต่ ำกว่ำ IP55 

3.4  ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ าเย็นและน้ าทะเลดับความร้อน จ านวน 1 ชุด 
3.4.1 ระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลังอย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย     

- Main Power Supply 
- Circuit Breaker  
- Control Relay 
- Overload Relay 
- Magnetic Contractor และ Phase Protection  
- ระบบช่วยสตำร์ทมอเตอร์ เพ่ือกำรลดกระแสไฟฟ้ำในขณะสตำร์ท  
- Emergency Stop 
- มีปุ่มกด ON – OFF และไฟแสดงสถำนะกำรท ำงำน 
- มีระบบ Interlock ให้เครื่องสูบน้ ำเย็นท ำงำนได้ทีละเครื่อง 
- มีระบบ Interlock ให้เครื่องสูบน้ ำหล่อเย็นท ำงำนได้ทีละเครื่อง 
- มีจุดเชื่อมต่อสัญญำณสถำนกำรณ์ท ำงำนของ Pump  ไปยังระบบ IPMS (Dry contact) 

3.5  Air Handling Unit  
3.5.1  AHU 1. จ านวน 1 ชุดเครื่อง พร้อมระบบควบคุมทางภาคไฟฟ้าก าลัง 

- Cooling Capacity not less than 120 kW 
- Power Source : 380 V 3 Phase 50 Hz. 
- Panel : Double skin layer of SUS 316L not less than 0.5mm Thickness with 50 mm. 
             PU Foam/Rockwool insulation in between two layer 
- Fresh Air : 35% 
- Air volume not less than : 11,300 m3/h 
- Total Static pressure drop : 2,000 Pa 
- Outside ambient temperature : 35º C 
- Outside relative humidity : 85% 
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- Outlet relative air humidity : 50% 
- Inlet water temperature : 6 º C 
- Water flow not less than : 18 m3/h 
- Water connection : JIS 10K 
- Cooling Coil : Copper fin, copper tube, copper header  
- Cooling Coil structure : Stainless Steel 304 
- End plate and condensate pan : Stainless Steel 304 
- Certification : Eurovent certification no. 10.12.504 
ระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลัง อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
- Main Power Supply 
-  Circuit  Breaker 
- Control Relay 
- Overload Relay 
- Magnetic Contractor และ Phase Protection 
- ระบบช่วยสตำร์ทมอเตอร์ เพ่ือกำรลดกระแสไฟฟ้ำในขณะสตำร์ท 
- Emergency Stop 
- มีปุ่มกด ON-OFF และไฟแสดงสถำนกำรณ์กำรท ำงำน 
- มีจุดเชื่อมต่อสัญญำณสถำนะกำรท ำงำนไปยังระบบ IPMS (Dry  contact) 

3.5.2  AHU 2. จ านวน 1 ชุดเครื่อง พร้อมระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลัง 
- Cooling Capacity not less than 192 kW 
- Power Source : 380 V 3 Phase 50 Hz. 
- Panel : Double skin layer of SUS 316L not less than 0.5mm Thickness with 50 mm. 
             PU Foam/Rockwool insulation in between two layer 
- Fresh Air : 47.3% 
- Air volume not less than : 15,000 m3/h 
- Total Static pressure drop : 2,200 Pa 
- Outside ambient temperature : 35º C 
- Outside relative humidity : 85% 
- Outlet relative air humidity : 50% 
- Inlet water temperature : 6 º C 
- Water  flow not less than : 28 m3/h 
- Water connection : JIS 10K 
- Cooling Coil : Copper fin, copper tube, copper header  
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- Cooling Coil structure : Stainless Steel 304 
- End plate and condensate pan : Stainless Steel 304 
- Certification : Eurovent certification no. 10.12.504 
ระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลัง อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
- Main Power Supply 
-  Circuit  Breaker 
- Control Relay 
- Overload Relay 
- Magnetic Contractor และ Phase Protection 
- ระบบช่วยสตำร์ทมอเตอร์ เพ่ือกำรลดกระแสไฟฟ้ำในขณะสตำร์ท 
- Emergency Stop 
- มีปุ่มกด ON-OFF และไฟแสดงสถำนกำรณ์กำรท ำงำน 
- มีจุดเชื่อมต่อสัญญำณสถำนะกำรท ำงำนไปยังระบบ IPMS (Dry  contact) 

3.5.3  AHU 3. จ านวน 1 ชุดเครื่อง พร้อมระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลัง 
- Cooling Capacity not less than 65 kW 
- Power Source : 380 V 3 Phase 50 Hz. 
- Panel : Double skin layer of SUS 316L not less than 0.5mm Thickness with 50 mm. 
             PU Foam/Rockwool insulation in between two layer 
- Fresh Air : 43.6% 
- Air volume not less than : 5,000 m3/h 
- Total Static pressure drop : 1,800 Pa 
- Outside ambient temperature : 35º C 
- Outside relative humidity : 85% 
- Outlet relative air humidity : 50% 
- Inlet water temperature : 6 º C 
- Water  flow not less than : 9.5 m3/h 
- Water connection : JIS 10K 
- Cooling Coil : Copper fin, copper tube, copper header  
- Cooling Coil structure : Stainless Steel 304 
- End plate and condensate pan : Stainless Steel 304 
- Certification : Eurovent certification no. 10.12.504 
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ระบบควบคุมทำงภำคไฟฟ้ำก ำลัง อย่ำงน้อยต้องประกอบด้วย 
- Main Power Supply 
-  Circuit  Breaker 
- Control Relay 
- Overload Relay 
- Magnetic Contractor และ Phase Protection 
- ระบบช่วยสตำร์ทมอเตอร์ เพ่ือกำรลดกระแสไฟฟ้ำในขณะสตำร์ท 
- Emergency Stop 
- มีปุ่มกด ON-OFF และไฟแสดงสถำนกำรณ์กำรท ำงำน 
- มีจุดเชื่อมต่อสัญญำณสถำนะกำรท ำงำนไปยังระบบ IPMS (Dry  contact) 

4. เอกสารทางเทคนิค (Documentation) 
 4.1 หนงัสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance) 
 4.2 หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 4.3 เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน Planned Maintenance System) 
 4.4 บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง 
 4.5  แบบ wiring diagram ของตู้ควบคุม 

5. รายการอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง 
 รำยกำรอะไหล่และพัสดุตำมมำตรฐำนผู้ผลิต (ถ้ำมี) 

6. การให้บริการทางเทคนิค 
 ผู้ขำยจะต้องจัดให้มีวิศวกรในกำรให้ค ำแนะน ำกำรติดตั้งรวมถึงกำร Commissioning และ Setting To Work 
(STW), พร้อมทั้ง ร่วมทดสอบทดลองระบบปรับอำกำศในกำรทดสอบหน้ำท่ำ (HAT)และ กำรทดสอบทำงทะเล (SAT) 

7. การฝึกอบรม 
 ผู้ขำยต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรม Operation Training ระดับ O level จ ำนวนอย่ำงน้อย 3วัน และมีผู้เข้ำรับกำร
ฝึกอบรมอย่ำงน้อย 20 คน และ On the Job Training 

--------------------------------------------------------- 
 


