
     
  ประกาศสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 

เรื่อง เชิญชวนใหเสนอราคา 

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

  

           ดวยสหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด มีความประสงคจะจัดซื้อเครื่อง
กำเนิดไฟฟาขนาด 60 KVA พรอมติดตั้ง จำนวน 1 รายการ เพื่อรองรับกรณีการไฟฟาสัตหีบไมสามารถจายไฟ
ใหกับ สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด ได จึงขอเชิญชวนผูประกอบการเสนอราคาเครื่อง
กำเนิดไฟฟาดังกลาว โดยขอใหนำสงเอกสารหลักฐานการเสนอราคา (รายละเอียดตามเอกสารขอกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพาะ ตามที่แนบ)  ในวันพุธ ที่ 20  มกราคม 2564 เวลา 13.30 – 15.30 น. ที่แผนกธุรการ สหกรณ
ออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด เลขที ่ 2041 หมู  1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 20180  
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ เรือเอก เจน  พยัควรรณ หมายเลขโทรศัพท 08-2816-9959 หรือ 0-3364-
1314 - 5 ตอ 609 

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ       ณ       วันที่    ๖    มกราคม พ.ศ.2564 

                 พลเรือตร ี  
               (อนุพงษ  ทะประสพ) 

             ประธานกรรมการ 
                                 สหกรณออมทรัพย กองการฝก กองเรือยุทธการ จำกัด 

 

 

 

  

 

 

 

 



2 

 

ขอกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ 

เครื่องกำเนิดไฟฟา ขนาด 60 KVA  

1. ความตองการ เครื่องกำเนิดไฟฟาขนาดไมนอยกวา 60 KVA   พรอมติดตั้ง และเดินสายไฟฟาไฟยัง

สถานที่ ตามที่สหกรณกำหนด   

2. วัตถุประสงค เพื่อเปนเครื่องกำเนิดไฟฟาสำรองใหกับอุปกรณและสถานที่ ที่จำเปนตองการใชไฟฟาใน 

กรณีท่ีระบบไฟฟาจากการไฟฟาสัตหีบขัดของ    

     3. คุณลักษณะทั่วไป 

 3.1 เปนชุดเครื่องกำเนิดไฟฟา ขับดวยเครื่องยนตดีเซล สามารถผลิตกำลังไฟฟาไดอยางตอเนื่อง ขนาด

ไมนอยกวา 60 KVA  ในสวนของ Prime Power  

 3.2 เครื่องยนตกับเครื่องกำเนิดไฟฟา ติดตั้งอยูบนฐานเหล็กเดียวกัน และชุดรองรับที่แทนเครื่องบนฐาน

เพื่อลดการสั่นสะเทือนพรอมน็อตยึดตัวแทนเครื่องกับฐานรองรับใหแนน  

 3.3 มีอุปกรณควบคุมและสวิทซสับเปลี่ยนทางอัตโนมัติ ATS (Automatic Transfer Switch)  

 3.4 มีสวิตซตัดตออัตโนมัติ (Circuit Breaker) เพื่อปองกันระบบไฟฟา  

 3.5 อุปกรณทั้งหมดเปนของใหม ไมเคยใชงานมากอน ในระยะเวลา ๑ ป และโดยเฉพาะตัวเครื่องยนตดีเซล 

และตัวเครื่องกำเนิดไฟฟา ตองเปนรุนที่มีการผลิตขึ้นในปจจุบัน โดยพิจารณา ณ วันที่เสนอราคา   

 3.6 ชุดเครื่องกำเนิดไฟฟา (ประกอบเสร็จระหวางเครื่องยนตและตัวกำเนิดไฟฟา) จะตองเปนการ

ประกอบขึ้นจากโรงงานที่ดำเนินกิจการผลิตหรือประกอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟาโดยเฉพาะ ที่ไดรับการรับรอง

มาตรฐาน ISO 9001 หร ือ ISO 9002 และเป นโรงงานที ่ดำเน ินกิจการในประเทศไทย หร ือประเทศ

สหรัฐอเมริกา หรือประเทศสวีเดน หรือประเทศอังกฤษ หรือประเทศเยอรมัน หรือประเทศญี่ปุน ใหนำเอกสาร

มาแสดงในวันที่พิจารณาเอกสารเสนอราคา และในวันสงมอบงานจะตองแสดงเอกสารการนำเขาหรือการผลิต

จากโรงงานนั้น (ตัวจริง) มาใหคณะกรรมการตรวจรับดูและเก็บสำเนาไวที่สหกรณ 

 3.7 มีตูครอบระบบเก็บเสียง (Canopy sound proof) เปนชุดตูครอบที่มีระบบดูดซับเสียง โดยเมื่อ

เครื่องกำเนิดไฟฟาทำงานจะตองมีระดับความดังของเสียงเฉลี่ยไมเกิน 85db  ที่ระยะ 1 เมตร วัดโดยเฉลี่ย 

 3.8 มโีครงสรางหลังคาคลุมลอมรอบชุดเครื่องกำเนิดไฟฟา และมีอุปกรณลดเสียง พรอมติดตั้ง 

 3.9 การติดตั้งอุปกรณและเดินสายไฟฟา ใหใชสายไฟที่ไดมาตรฐาน TIS หรือ IEC 

4. คุณลักษณะทางเทคนิค   

 4.1 เครื่องยนตดันกำลัง  

   4.1.1  เปนเครื่องยนตดีเซล สำหรับขับเครื่องกำเนิดไฟฟา จำนวนสูบไมนอยกวา 4 สูบ 4 จังหวะ   

ใหกำลังมาไดไมต่ำกวา 74 BHP หรือไมนอยกวา 55 kWm (ที่ net power engine ) ที่ 1,500 รอบ/นาที  

ตามมาตรฐาน ISO 8528 หรือ ISO3046 และเปนเครื่องยนตดีเซลที่มีสมรรถนะหรือคุณภาพมาตรฐาน BS 

หรือ DIN หรือ ISO  

        4.1.2 ระบบระบายความรอน มีหมอน้ำรังผึ ้ง และพัดลมระบายความรอน พรอม GUARD         

เพื่อปองกันสวนที่เคลื่อนไหว 



3 

 

        4.1.3 มีอุปกรณสำหรับควบคุมอุณหภูมิของเครื ่องยนตระบบน้ำมันเชื ้อเพลิง มีป มและหัวฉีด      

เปนแบบ Direct Injection   

        4.1.4 สตารทเครื่องยนตดวยมอเตอรไฟฟากระแสตรงขนาด 24 โวลท โดยใชแบตเตอรี่ ขนาดความจุ 

ไมนอยกวา 150 แอมป/ชั่วโมง 

        4.1.5 ระบบไอเสียตองมีทอเก็บเสียงชนิด Residential หรือดีกวา พรอมทอน (Flexible Tube) 

        4.1.6 ถังน้ำมันเชื้อเพลิงมีความจุไมนอยกวา 100 ลิตร ถังน้ำมันจะตองทำดวยเหล็กหนาไมนอยกวา 

3 มม. ทาสีรองพื้นกันสนิม 2 ชั้น และทาสีทับดวยสี epoxy และมีอุปกรณตรวจวัดระดับน้ำมันในถังพรอม

ระบบเตือนในกรณีที่ระดับของน้ำมันต่ำกวาระดับที่กำหนดไปแสดงที่แผงควบคุม 

        4.1.7 มีระบบสำหรับชารจไฟฟาเขาแบตเตอรี่ ขณะเครื่องยนตทำงาน 

        4.1.8 มาตรวัดตาง ๆ ของเครื่องยนตอยางนอยตองประกอบดวย 

           4.1.8.1 มาตรวัดชั่วโมงการทำงานของเครื่องยนต 

     4.1.8.2 มาตรวัดอุณหภูมิของน้ำระบายความรอนของเครื่องยนต 

     4.1.8.3 มาตรวัดแรงดันน้ำมันหลอลื่นของเครื่องยนต 

    4.1.8.4 มาตรวัดแรงดันไฟฟาและกระแสไฟฟาชารจแบตเตอรี ่  

     4.1.8.5 มาตรวัดความเร็วรอบของเครื่องยนต 

        4.1.9 กรณีเครื ่องยนตผิดปกติ เครื ่องยนตจะตองดับเองโดยอัตโนมัติ พรอมมีสัญญาณแสดง          

ที่ชุดควบคุมและสามารถ RESET ใหอยูในสภาวะปกติ โดยมีระบบตรวจสอบความผิดปกติของเครื่องยนตไมนอยกวา 

ดังนี้ 

    4.1.9.1 ความดันน้ำมันหลอลื่นต่ำกวาปกต ิ

    4.1.9.2 อุณหภูมิของน้ำระบายความรอนสูงกวาปกต ิ

    4.1.9.3 ความเร็วรอบของเครื่องยนต สูงหรือต่ำกวาปกติ 

       4.1.10 มีระบบสตารทแบบอัตโนมัติและแบบ MANUAL START  พรอมมีระบบอัตโนมัติ REMOTE 

START เพื่อใชรวมกับระบบ AUTOMATIC TRANSFER SWITCH  

  5. ตัวเครื่องกำเนิดไฟฟา 

  5.1 สามารถผลิตกำลังไฟฟากระแสสลับไดไมต่ำกวา 50 กิโลวัตต (60 KVA) 3 เฟส 4 สาย 380/220 โวลท  

50 เฮิรท ที่เพาเวอรแฟกเตอร 0.8 ที่ความเร็วรอบ 1,500 รอบ/นาท ี

  5.2 สามารถจายกำลังไฟฟาไมนอยกวา 55 กิโลวัตต ที่พิกัด Standby Temperature rise class H  

เปนเครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดไมมีแปรงถาน (Brushless) ระบายความรอนดวยพัดลมซึ่งติดบนแกนเดียวกัน 

ROTOR ตามมาตรฐาน NEMA หรือ VDE หรือ BS หรือ TIS 

  5.3 การควบคุมแรงเคลื่อนไฟฟาเปนแบบ Solid State Voltage Regulation ตองไมเกินกวา +1%  

จาก NO Load ถึง FULL Load ที่เพาเวอรแฟกเตอรมีคาระหวาง 0.8 ถึง 1 ที่ความเร็วรอบเปลี่ยนแปลงได    

ไมนอยกวา 4%  
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  5.4 ฉนวนของ Rotor และ Stater จะตองไดมาตรฐาน CLASS H Excitation System เปนแบบ Self 

Excited (กระตุนดวยตัวเองโดยไมใชแหลงจายไฟฟาจากภายนอก) ตองทนตอการใชแสไฟฟาเกินพิกัดสำหรับ

การสตารทมอเตอร ไดไมนอยกวา 250% ของกระแสไฟฟาเต็มพิกัด ภายในชวงระยะเวลาหนึ่ง 

   6. ชุดควบคุมและอุปกรณประกอบ 

 6.1 แผงควบคุมเครื ่องกำเนิดไฟฟาเปนแบบ MICROPROCESSOR แสดงผลดวย LCD หรือ LED 

ประกอบดวยมาตรวัดแบบ DIGITAL หรือ ANALOG และอุปกรณประกอบแสดงคาไดอยางนอยดังนี ้

  6.1.1 แรงดันไฟฟา (VOLTAGE) 

  6.1.2 กระแสไฟฟา (CURRENT) 

  6.1.3 เพาเวอรแฟกเตอร (POWER FACTOR) 

  6.1.4 กิโลวัตต (KILOWAT) 

  6.1.5 ความถี่ (FREQUENCY) 

     6.2 ระบบอัตโนมัติสำหรับติด/ดับเครื่องยนตฯ โดยสามารถตั้งจำนวนการสตารทอัตโนมัติได 

     6.3 ระบบติดเครื่องยนตฯ อัตโนมัติสวนที่อยูในแผงควบคุมตองมีตำแหนงใหเลือกใชงานอยางนอย     

3 ตำแหนงคือ MAN/OFF/AUTO โดยสามารถตั ้งระยะเวลาในการสตารทเครื ่องกำเนิดไฟฟาไดในชวง           

1 - 20 วินาท ี

     6.4 ชุดควบคุมตองควบคุมใหเครื ่องกำเนิดไฟฟาสตารทเครื ่องยนตไดเองโดยอัตโนมัติในทุก ๆ           

7 - 15 วัน โดยไมจายโหลด 

     6.4 ชุดเครื่องยนตกำเนิดไฟฟาสำรองตองสามารถใชงานรวมกันกับชุด ATS 

     6.5 ชุดควบคุมเครื่องกำเนิดไฟฟาตองสามารถพรอมจายกระแสไฟฟาไดภายในระยะเวลาไมเกิน      

10 วินาที หลังจากที่ระบบไฟฟาของการไฟฟาสัตหีบขัดของ 

      7. ระบบประจุแบตเตอรี่ 

     7.1 สามารถประจุแบตเตอรี่ไดทั้งจากไฟฟาปกติ และไฟเครื่องยนตฯ 

     7.2 มีระบบประจุไฟฟาใหแบตเตอรี่อัตโนมัติใชวงจร SOLID STATE ประจุไฟฟาดวยแรงดันคงที่    

เปนแบบใชไฟ 220V. 1 PH. 50 Hz. 

     7.3 มีระบบปองกัน ตัดการประจุแบตเตอรี่ขณะเครื่องยนตสตารท 

 8. การจัดทำโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟา  

     8.1 จัดทำโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟาใหสามารถเขาไปปฏิบัติงานซอมบำรุงได   

  8.2 จัดทำประตูทางเขา - ออก พรอมโครงหลังคา 

  8.3 ใชโครงตาขายเหล็กก้ันรอบโรงเก็บเครื่องกำเนิดไฟฟา 

 9. เงื่อนไขเฉพาะ  

     9.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูผลิตหรือเปนตัวแทนจำหนายชุดเครื่องกำเนิดไฟฟาที่ไดรับการแตงตั้งจาก

ผูผลิตโดยตรงเพื่อเปนการยืนยันวามีอะไหลแทไวสำหรับบริการไดทันทีเมื่อเครื่องยนตและเครื่องกำเนิดไฟฟา

เกิดการขัดของ ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรอง โดยยื่นมาพรอมกับการเสนอราคา และตองไมเปนผูถูกระบุชื่อ

ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว 
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     9.2 ผูเสนอราคาตองแนบแคตตาล็อกที่ระบุรายละเอียดและรายการแสดงการทำงานหรือคุณภาพของ

เครื่องยนตซี่งแสดงกำลังมา แสดงอัตราสิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิง กำลังไฟฟาควบคุมระบบการทำงานของ

เครื่องกำเนิดไฟฟา และตูควบคุมท่ีแสดงรายละเอียดของอุปกรณตาง ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

     9.3 ผูเสนอราคาตองมีวิศวกรไฟฟา (แขนงไฟฟากำลัง) สำหรับควบคุมการติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟาให

ถูกตองตามหลักวิชาการและมาตรฐาน โดยตองนำหลักฐานสำเนาใบอนุญาตเปนผูประกอบการวิชาชีพ

วิศวกรรมควบคุม (กว.) พรอมลงนามรับรองสำเนาถูกตองมาแสดงตอคณะกรรมการในวันเสนอราคา 

     9.4 การรับประกัน ผูขายตองรับประกันชุดเครื่องกำเนิดไฟฟาและอุปกรณอ่ืน ๆ ทั้งหมดเปนระเวลาไม

นอยกวา 1 ป หลังจากวันที่มอบหากเกิดการขัดของในระหวางรับประกันเนื่องจากการใชงานผูขายตองรีบ

ดำเนินการแกไขใหใชการไดดีภายใน 15 วัน หลังจากวันที่เขาดำเนินการตรวจแลว ผูขายตองเปลี่ยนอุปกรณ

ใหมใหใชการไดดี โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น 

        9.5 ผูขายตองติดตั้งและทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟาใหใชการไดดี และตองสงเจาหนาที่มารวมทดสอบ

การทำงานของเครื่องและอุปกรณตาง ๆ ตามที่ระบุไวในเงื่อนไขพรอมทั้งน้ำมันเชื้อเพลิงและอุปกรณเครื่องใช

ทุกอยางที่จำเปนในการทดสอบมาเอง ตลอดจนคำแนะนำ และฝกสอนเจาหนาที่ของสหกรณใหสามารถใช

เครื่องไดเอง โดยไมคิดคาใชจายใด ๆ ทั้งสิ้น และตองสงมอบสิ่งตอไปนี้มอบใหแกคณะกรรมการตรวจรับดวย 

คือ 

  9.5.1 Alternator Instruction Book          จำนวน 1 ชุด 

  9.5.2 Engine Part Catalog Book     จำนวน 1 ชุด 

  9.5.3 คูมือการใชงานชุดควบคุมของชุดเครื่องกำเนินไฟฟา (ภาษาไทย)  จำนวน 2 ชุด 

  9.5.4 Standard Tools อยางนอยตองประกอบดวย  

    ประแจปากตายและประแจแหวนขนาด No.10-27    จำนวน 1 ชุด 

  9.4.5 คูมือการใชและบำรุงรักษาเครื่องยนต,เครื่องกำเนิดไฟฟา(ภาษาไทย)  จำนวน 1 ชุด 

    9.6 ผูขายตองตองทำการทดสอบเครื่องกำเนิดไฟฟาชนิดใชงานตอเนื่องโดยขณะทดสอบแรงดันไฟฟา 

และความเร็วรอบของเครื่องยนตตองเปลี่ยนแปลงไมเกิน 4% โดยตองทดสอบดังนี ้

  9.6.1 LOAD   75% ของกำลังเต็มท่ีเปนเวลา 30 นาท ี

  9.6.2 LOAD 100% ของกำลังเต็มท่ีเปนเวลา 30 นาท ี

    9.7 การบริการ ตองจัดหาและสงมอบอะไหลสำหรับการซอมบำรุงที่จำเปนดังนี้ 

  9.7.1 ใสกรองอากาศ       จำนวน 2 ชุด 

  9.7.2 ใสกรองน้ำมันเครื่อง      จำนวน 2 ชุด 

  9.7.3 ใสกรอง Bypass       จำนวน 2 ชุด 

  9.7.4 ใสกรองน้ำมันเชื้อเพลิง      จำนวน 2 ชุด 

  9.7.5 Corrosion Resistor      จำนวน 2 ชุด 

 10. หลักเกณฑและสิทธิ์ในการพิจารณา 

     10.1 ในการพิจารณาผลการยื ่นขอเสนอประกวดราคาในครั ้งนี ้ สหกรณออมทรัพย กองการฝก      

กองเรือยุทธการ จำกัด จะพิจารณาตัดสินโดยใชหลักเกณฑ ราคา 



6 

 
  10.2 หากผูยื่นขอเสนอรายใดมีขอกำหนดคุณลักษณะเฉพาะไมถูกตอง คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา จะไมรับพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอรายนั้น เวนแตผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอเอกสารหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะขายไมครบถวน หรือเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่สหกรณ
กำหนดไวในประกาศและเอกสารประกวดราคา ในสวนที่มิใชสาระสำคัญและความแตกตางนั้นไมมีผลทำใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย คณะกรรมการ ฯ อาจพิจารณา
ผอนปรนการตัดสิทธิ์ผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
  10.3 สหกรณสงวนสิทธิ์ไมพิจารณาขอเสนอของผูยื่นขอเสนอโดยไมมีการผอนผัน ดังตอไปนี ้
   10.3.1 ไมปรากฏชื่อผูยื่นขอเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผูรับเอกสารประกวดราคาของสหกรณ 
   10.3.2 ไมกรอกชื่อผูยื่นขอเสนอในการเสนอราคา 
   10.3.3 เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื ่อนไขที ่กำหนดในเอกสารประกวดราคาที ่ เปน
สาระสำคัญ หรือมีผลทำใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูยื่นขอเสนอรายอื่น 
  10.4 ในการตัดสินการประกวดราคาหรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
หรือสหกรณมีสิทธิ์ใหผูยื่นขอเสนอชี้แจงขอเท็จจริงเพิ่มเติมได สหกรณมีสิทธิ์จะไมรับขอเสนอ ไมรับราคา 
หรือไมทำสัญญา หากขอเท็จจริงดังกลาวไมเหมาะสมหรือไมถูกตอง 
  10.5 สหกรณทรงไวซึ่งสิทธิที่จะไมรับราคาต่ำสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาที่เสนอทั้งหมดไว 
และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการ
ประกวดราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชนของสหกรณเปนสำคัญ และ
ใหถือวาการตัดสินของสหกรณเปนเด็ดขาด จะพิจารณายกเลิกขอเสนอจะเรียกรองคาใชจาย หรือคาเสียหายใด ๆ 
มิได รวมทั้งสหกรณ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูยื่นขอเสนอเปนผูทิ้งงาน ไมวาจะเปน   
ผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือไดวาการยื่นขอเสนอกระทำโดยไมสุจริต เชน 
การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน 
   ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายไดวาไมอาจดำเนินงาน
ตามเอกสารประกวดราคาได คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาหรือสหกรณ จะใหผูยื่นขอเสนอนั้นชี้แจง
และแสดงหลักฐานที่ทำใหเชื่อถือไดวา ผูยื่นขอเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกวดราคาใหเสร็จ
สมบูรณ หากคำชี้แจงไมเปนที่รับฟงได สหกรณมีสิทธิ์ที่จะไมรับขอเสนอหรือไมรับราคาของผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
ทั้งนี้ ผูยื่นขอเสนอดังกลาวไมมีสิทธิ๋เรียกรองคาใชจายหรือคาเสียหายใด ๆ จากสหกรณ 
  10.6 กอนลงนามในสัญญาสหกรณอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา หากปรากฎวามีการกระทำที่
เขาลักษณะผูยื่นขอเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือที่ไดรับการคัดเลือกมีผลประโยชนรวมกัน หรือมีสวนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแขงขันอยางเปนธรรม หรือสมยอมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอื่น หรือ
เจาหนาที่ในการเสนอราคา หรือสอวากระทำการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
       11. กำหนดสงของ ภายใน 60 วัน หลังจากไดรับใบสั่งซื้อ 
       12. กำหนดยืนราคา  60 วัน 
       13. รับประกัน 1 ป นับถัดจากวันทีไ่ดสงมอบพัสดุเรียบรอยแลว 

               พลเรือตรี 

                    ประธานกรรมการ 

                                                                 สหกรณอ์อมทรพัย ์กองการฝึก กองเรือยทุธการ จาํกดั 


