ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหาลวดเชื่อมเหล็กกล้า Flux Cored สาหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
กิจกรรม .........จัดหาลวดเชื่อมเหล็กกล้า Flux Cored สาหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลาที่ ๒ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๔๙๘,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๑,๔๙๓,๓๙๖.๓๓ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จากการสืบราคาปัจจุบัน จากท้องตลาด ๒ ราย ดังนี้
๔.๑ INSPIRE GROUP CO.,LTD
๔.๒ GREAT WALL PRODUCTS CO.,LTD
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางจันทร์ทิพย์ ซาศิริพงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
๕.๒ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ พัสดุ ๑

รายละเอียด ข้อกาหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อลวดเชื่อมเหล็กกล้า จานวน ๒๐ ตัน
๑. วัตถุประสงค์
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีควำมประสงค์ดำเนินกำรจัดซื้อลวดเชื่อมเหล็กกล้ำ จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) ตัน เพื่อ
ส่งมอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง
๒. ข้อกาหนดความต้องการ
๒.๑ เป็นลวดเชื่อมเหล็กกล้ำ จำนวน ๒๐ (ยี่สิบ) ตัน โดยมีรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ ดังนี้
๒.๑.๑ ชนิดแกนฟลั๊กซ์บรรจุรน
๒.๑.๒ ใช้ในกรรมวิธีกำรเชื่อมแบบ FLUX CORED ARC WELDING (FCAW) AWS A5-36E71T-1C 71T-1
๒.๑.๓ บรรจุรนละไม่น้อยกว่ำ ๑๕ กก.
๒.๑.๔ ขนำด  ๑.๒ มม.
๒.๑.๕ ตรำอักษร Hyundai
๒.๒ เป็นของใหม่ ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน
๓. ข้อกาหนดในการเสนอราคา
รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม และภำษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนค่ำขนส่งถึงอู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สำหรับกำรแจกแจงรำยละเอียดจะต้องเสนอเป็นรำคำต่อหน่วย รำคำรวม รำคำ
รวมพัสดุทุกรำยกำร จำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่ม และจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ
๔.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ
แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๔.๓ ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา
๕.๑ หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
๕.๑.๑ สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๒ สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๓ สำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๔ สำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๕ สำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๖ สำเนำบัญชีรำยชื่อหุน้ ส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๗ หนังสือมอบอำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอำนำจให้บุคลอื่นยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือ
มอบอำนำจให้บุ คลอื่นลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอำนำจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำย พร้อมสำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบ
อำนำจและผู้รับมอบอำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง

-๒๕.๒ หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค
๕.๒.๑ รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
๕.๒.๒ รำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุบริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจนทุกรำยกำร
๕.๒.๓ ต้องแสดงเอกสำรตัวอย่ำงใบรับรองคุณภำพลวดเชื่อมที่แสดงถึงหัวข้อ ดังนี้
๕.๒.๓.๑ ระบุมำตรฐำนลวดเชื่อมตำม AWS E71T-1C, EN 10204-2004 :3:1 และ EN ISO
17632-A T 42 0PC1
๕.๒.๓.๒ แสดงผลกำรทดสอบ Impact test ที่ -๒๐ องศำเซลเซียส
๕.๒.๓.๓ แสดงผลกำรทดสอบ Hydrogen Content Test
๕.๒.๓.๔ แสดงผลกำรทดสอบ Radiographic Test
๕.๒.๔ หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๓ ทำงบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ
๖. ข้อกาหนดในการส่งมอบ
๖.๑ ผู้ขำยต้องส่งมอบลวดเชื่อมเหล็กกล้ำ ซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ทำงบริษัท
อู่กรุงเทพ จำกัด กำหนด
๖.๒ ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำ พัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่เคยใช้งำน
มำก่อน อยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้ จำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ำยที่ได้รับ
กำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำกบริษัทผู้ผลิต
๖.๓ ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรใบรับรองคุณภำพลวดเชื่อมที่แสดงถึงหัวข้อดังนี้
๖.๓.๑ ระบุมำตรฐำนลวดเชื่อมตำม AWS E71T-1C, EN 10204-2004 :3:1 และ EN ISO 17632A T 42 0PC1
๖.๓.๒ แสดงผลกำรทดสอบ Impact test ที่ -๒๐ องศำเซลเซียส
๖.๓.๓ แสดงผลกำรทดสอบ Hydrogen Content Test
๖.๓.๔ แสดงผลกำรทดสอบ Radiographic Test
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน ๗ (เจ็ ด ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อ
๘. การรับประกันการชารุดบกพร่อง
เมื่อบริษัทฯ ได้รับมอบพัสดุไว้เรียบร้อยแล้ว หำกสิ่งของมีกำรเสื่อมสภำพหรือเสียหำย ไม่สำมำรถนำมำใช้
งำนได้ ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุให้ใหม่ทดแทนของเดิม ภำยใน ๖๐ (หกสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งจำกทำง
บริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
๙. บทปรับ
หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯกำหนด ผู้ขำยต้องชำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน
ในอัตรำร้อยละ ๐.๒ (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดส่งมอบตำม
สัญญำที่ได้ทำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันทีผ่ ู้ขำยได้นำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน

ผู้ตรวจสอบ.................................

-๓๑๐. เงื่อนไขการชาระเงิน
๑๐.๑ ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่ำของ ให้แก่ผู้ขำยเมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของและตรวจรับไว้โดยครบถ้วนแล้ว
๑๐.๒ กำรจ่ำยเงินตำมเงื่อนไขนี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้ำบัญชีธนำคำรของผู้ขำยโดยตรง ทั้งนี้ ผู้ขำยเป็นผู้
รับภำระเงินหรือค่ำบริกำรอื่นใดเกี่ยวกับกำรโอนที่ธนำคำรเรียกเก็บ และยินยอมให้มีกำรหักเงินดังกล่ำวจำก
จำนวนเงินโอนในงวดนั้น
๑๑. ระยะเวลายืนราคา
รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ
..............................................................................

ผู้ตรวจสอบ.................................

