รายละเอียด ข้อกาหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อเครน ( Marine Crane) สาหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
1. วัตถุประสงค์
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีควำมประสงค์ดำเนินกำรจัดซื้อ เครน (Marine Crane) จำนวน 4 ชุด เพื่อส่ง
มอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง
2. ข้อกาหนดความต้องการ
2.1 เครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 29002MA จำนวน 2 ชุด
2.2 เครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 18500MA จำนวน 2 ชุด
2.3 เป็นผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปจำกบริษัทผู้ผลิต ในประเทศ Slovenia (Maribor), European Union ตำม
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก ก
2.4 เป็นของใหม่ ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน
3. ข้อกาหนดในการเสนอราคา
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องระบุตรำอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ในใบเสนอรำคำ พร้อมทั้ง แนบ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
3.2 รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวง ตลอดจน
ค่ำขนส่งถึง อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช จังหวัดชลบุรี โดยยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรสำหรับรำยกำรพัสดุ
ที่นำเข้ำในรำชอำณำจักร
3.3 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร
จำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น
3.4 ผู้ เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำก
ผู้ที่เสนอรำคำรวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินกำรถูกต้องตำมที่ทำงบริษัทฯ กำหนด
3.5 ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิก
โดยไม่พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุ ดแล้ วแต่จ ะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯเป็นเด็ดขำด
ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้
4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
4.3 ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
4.3.1 เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ
4.3.2 เป็นผู้แทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่ำย
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-24.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
4.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงทีเ่ ว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
4.6 ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
5. หลักฐานประกอบการพิจารณา
5.1 หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
5.1.1 สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.2 สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.3 สำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.4 สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.5 สำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.6 สำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อ
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.7 หนังสือมอบอำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอำนำจให้บุคลอื่นยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือ
มอบอำนำจให้บุ คลอื่นลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอำนำจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำย พร้ อมสำเนำบั ตรประจ ำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง และสำเนำทะเบียนบ้ำนของ
ผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
5.1.8 สำเนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ ตำมข้อ 4.3 โดยจะต้องเสนอเอกสำรแต่งตั้ง
กำรเป็นผู้แทนจำหน่ำย โดยผู้ที่ทำเอกสำรหรือลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีอำนำจในกำรลงนำมใน
เอกสำรนั้นในนำมของหน่วยงำนหรือนิติบุคคล
5.2 หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค
5.2.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
5.2.2 แค็ตตำล็อก และรำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้
ชัดเจนทุกรำยกำร
5.2.3 หำกไม่ มี เ อกสำรหลั ก ฐำนประกอบกำรพิ จ ำรณำตำมข้ อ 5.2.1 – 5.2.2 ทำงบริ ษั ท ฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ
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-36. ข้อกาหนดในการส่งมอบ
6.1 ผู้ขำยต้องส่งมอบ เครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 29002MA จำนวน 2 ชุด
และเครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 18500MA จำนวน 2 ชุด ซึ่งมีรำยละเอียด และ
คุณลักษณะเฉพำะตำมที่ทำงบริษัทฯ กำหนด
6.2 ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำพัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่ำเก็บไม่เคยใช้งำนมำ
ก่อนอยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้จำกบริษัทผู้ผลิต
6.3 ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของ เครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger ทั้ง 4 ชุด ฉบับ
ภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้ งำน ใน
วันตรวจรับ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรกำหนดไว้ตำมผนวก ก ข้อ 3
7. การตรวจรับ
ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อกำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่
จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบนำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว
8. ระยะเวลาดาเนินการ
ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน 340 (สำมร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมในสัญญำ
9. การรับประกันการชารุดบกพร่อง
9.1 ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 12 (สิบสอง)
เดือน นับถัดจำกวันที่ทำงกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้ว หรือ 23 (ยี่สิบสำม) เดือน นับถัดจำกวันที่ส่ง
มอบสินค้ำให้กับทำงบริษัทฯ แล้วแต่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดถึงก่อน หำกเกิดกำรชำรุด และ/หรือเสียหำยระหว่ำงใช้
งำนตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำดำเนินกำรภำยใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำก
ทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมทำหำกไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขให้
สำมำรถใช้บริษัทฯ ได้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องนำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ชำรุด
และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขให้แล้ว เสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้ดังเดิมโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ชำรุด และ/หรือเสียหำย
ให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน 340 (สำมร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรชำรุด และ/หรือ
เสียหำยจำกทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
9.2 ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงบริษัทฯ ว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรชำรุด และ/หรือ
เสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ กำหนดไว้ตำมข้อ
9.1 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริ ษัท/ห้ ำง/ร้ำน หรือบุคคลอื่นมำทำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็น
ผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น
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-410. บทปรับ
หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯกำหนด ผู้ขำยต้องชำระค่ำปรับให้ผู้ ซื้อเป็นรำยวัน
ในอัตรำร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบนับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดส่งมอบตำม
สัญญำที่ได้ทำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้นำสิ่งของมำส่งมอบให้ จนถูกต้องครบถ้ว นแต่รวมค่ำปรับ
ทั้งหมดไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่ำสัญญำ
11. หลักประกันสัญญา
ผู้ขำยจะต้องนำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่
บริษัทฯ ในวันทำสัญญำ
12. เงื่อนไขการชาระเงิน
งวดที่ 1 เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะชำระเมื่อผู้ขำยได้วำง
หลักประกันกำรชำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย
งวดที่ 2 จำนวนร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ เครน (Marine Crane)
ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 29002MA จำนวน 1 ชุด และเครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น
PK 18500MA จำนวน 1 ชุดลงเรือเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 3 จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบสินค้ำให้กับผู้ซื้อ ณ สถำนที่
กำหนดเรียบร้อยแล้ว ภำยในระยะเวลำ 250 (สองร้อยห้ำสิบ) วัน นับถัดจำกวันทำสัญญำ
งวดที่ 4 จำนวนร้อยละ 25 (ยี่สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ เครน (Marine Crane)
ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 29002MA จำนวน 1 ชุด และเครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น
PK 18500MA จำนวน 1 ชุดลงเรือเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ 5 จำนวนร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบสินค้ำให้กับผู้ซื้อ ณ สถำนที่
กำหนดเรียบร้อยแล้ว ภำยในระยะเวลำ 340 (สำมร้อยสี่สิบ) วัน นับถัดจำกวันทำสัญญำ
งวดที่ 6 จำนวนร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ หลังจำกให้บริกำรทำงเทคนิคและกำรฝึกอบรม
เรียบร้อยแล้ว
13. ระยะเวลายืนราคา
รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ 60 (หกสิบ) วัน นับตั้งแต่วันที่เสนอรำคำ
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ผนวก ก
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)
เครน (Marine Crane)
1. สิ่งที่ต้องการ
1.1 เครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 29002MA
จำนวน 2 ชุด
1.2 เครน (Marine Crane) ตรำอักษร Palfinger รุ่น PK 18500MA
จำนวน 2 ชุด
2. คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Data)
2.1 เครน (Marine Crane) ตราอักษร Palfinger รุ่น PK 29002MA
Technical characteristics
SWL:
Not less than 4900 kg @ 4.0 m
Max. Lifting Moment:
25 mt
Max. Hydraulic Outreach:
8.1 m
Slewing Area:
400°
Slewing Torque:
3.2 mt
Max. Operating Pressure:
300 bar
Winch Operation Mode:
Single Line
Pump Capacity:
80 - 100 l/min
2.2 เครน (Marine Crane) ตราอักษร Palfinger รุ่น PK18500MA
Technical characteristics
SWL:
Not less than 2600 kg @ 4.0 m
Max. Lifting Moment:
18.3 mt
Max. Hydraulic Outreach:
8.1 m
Slewing Area:
400°
Slewing Torque:
2.3 mt
Max. Operating Pressure:
300 bar
Winch Operation Mode:
Single Line
Pump Capacity:
45 - 65 l/min
2.3 อุปกรณ์ประกอบ (Accessories)
2.3.1 Mounting Base
- Mounting base to be welded to ship deck
- Standard height of mounting base 0.5 m
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2.3.2 Electric Motor
- The power pack is externally mounted with 3-phase squirrel-cage motor
- Voltage 380 V / 3 ph / 50 Hz
- Protection class IP 56
2.3.3 Hydraulic System
- High quality Rexroth constant flow pump
- High pressure filter
- Fully proportional marine specification control valve with shock valves for each crane
function
- External 300 lit hydraulic tank for PK 29002MA
- External 190 lit hydraulic tank for PK 18500MA
- Stainless steel hydraulic pipes
- Stainless steel hose and pipe fittings, metric version according DIN 2353
2.3.4 Hydraulic Cylinders
- Lifting cylinder of double acting type
- Special protection against corrosion for piston rods and pins
- Load holding valve on lifting cylinder
2.3.5 Hydraulic Winch
- Fully hydraulic rope winch
- Hydraulic motor, load holding valve, planet gear and multiple disk bake
- Winch drum with grooves
- Winch and pulley head according to class regulations
- Bolted winch bracket for high flexibility
- Non-rotating rope
2.3.6 Heavy Duty Slewing System
- 400 deg. Slewing angle
- Full slewing capability up to 5° heel and 2° trim with full load
- Double rack slewing cylinders of bolted design
2.3.7 Controls
- Starter panel with control unit
- Operator’s standing platform mounted on the crane column
- Access ladder 1.0 m with standing platform
- Electric starter type star/delta
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2.3.8 Painting
- All steel component grit blasted SA 2.5 according ISO12944
- Special sea water resistant 3-layer marine paint finish, light gray RAL 7042, total dry
thickness 240 micron
2.3.9 General Quality Features
- Torsion resistant and hexagon type boom
- All pins with thread holes for dismantling tools
- Stainless steel hose and pipe fittings metric according to DIN2353
- Stainless steel hydraulic pipes & pipe clamps
- All Palfinger Marine fitted bolts and nuts (except mounting bolts – dacromate) are
stainless steel
3. เอกสารทางเทคนิค (Technical Documentation)
3.1 หนังสือคู่มือกำรใช้งำน (Operator’s manual in English language)
3.2 หนังสือคู่มือกำรติดตั้ง (Instructions for installation)
3.3 หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Spare parts list)
3.4 เอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต (Certificate of manufacture)
- Wire rope certificate
- Hook and shackle certificate
- Winch certificate
3.5 เอกสำรรับรองมำตรฐำนจำกสถำบันจัดชั้นเรือ (LRS 3rd Party Witness Load Test Certificate)
3.6 บันทึกผลกำรทดสอบหรือทดลองจำกโรงงำน (Factory acceptance test results)
3.7 แบบไดอะแกรมไฮดรอลิคและไฟฟ้ำ (Hydraulic & electric diagram)
4. การให้บริการทางเทคนิค (Technical Service)
4.1 ผู้ขำยจะต้องจัดให้มีวิศวกรในกำรให้คำแนะนำกำรติดตั้งรวมถึงกำร Commissioning
4.2 ผู้ขำยจะต้องจัดให้มีวิศวกรในกำร Setting to Work (STW), พร้อมทั้งร่วมทดสอบกำรปฏิบัติงำนของเครน
ในกำรทดสอบหน้ำท่ำ (HAT) และ กำรทดสอบทำงทะเล (SAT)
4.3 ผู้ขำยต้องส่งแบบไดอะแกรมไฟฟ้ำ (Electric diagram) และแบบติดตั้งจริง ภำยใน 30 วันหลังจำกบริษัทฯ
ทำสัญญำซื้อขำยกับผู้ขำยแล้ว
4.4 ผู้ขำยต้องส่งขนำดและน้ำหนักของอุปกรณ์ที่ต้องจับยึดหรือมี seating รองรับภำยใน 30 วันหลังจำกบริษัทฯ
ทำสัญญำซื้อขำยกับผู้ขำยแล้ว
5. การฝึกอบรม (Training)
5.1 ผู้ขำยต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรม Operation Training ระดับ O level จำนวนอย่ำงน้อย 1 วัน และมีผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมอย่ำงน้อย 20 คน
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