ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหาอุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID)
กิจกรรม .........จัดหาอุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID)
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สานักโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ลาที่ ๒ บริษัท อู่กรุงเทพ จากัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗,๙๑๘,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙
เป็นเงิน ๗,๕๙๗,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%)
๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผู้แทนจาหน่าย ดังนี้
๔.๑ บริษัท ไทยโคลอน จากัด
๔.๒ บริษัท ไฮ-เทค เอเจ โฮสติ้ง จากัด
๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กาหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
๕.๑ นางจันทร์ทิพย์ ซาศิริพงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ
๕.๒ นายธนาพิพัฒน์ วุฒิวงศ์ พัสดุ ๑

รายละเอียด ข้อกาหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID)
สาหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง
๑. วัตถุประสงค์
บริษัท อู่กรุงเทพ จำกัด มีควำมประสงค์ดำเนินกำรจัดซื้อ อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER
LANDING GRID) จำนวน ๑ ชุด เพื่อส่งมอบให้กับกองทัพเรือ สำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง
๒. ข้อกาหนดความต้องการ
๒.๑ อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID) ตรำอักษร DCNS รุ่น ๑๘-๘๐ หรือ
FHS รุ่น ๑๔-๔๐๐ จำนวน ๑ ชุด พร้อมกำรให้คำแนะนำกำรติดตั้ง กำรทดสอบ ทดลอง (Commissioning, HAT,
SAT)
๒.๒ เป็น ผลิต ภัณฑ์ ส ำเร็จรูป ของบริษัท ผู้ ผลิ ต ในประเทศฝรั่ง เศส หรือ ประเทศเยอรมนี ตำมรำยละเอีย ด
คุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก ๑ ที่แนบ
๒.๓ เป็นของใหม่ ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน
๓. ข้อกาหนดในการเสนอราคา
๓.๑ ผู้ เสนอรำคำต้องระบุต รำอักษร รุ่น บริษัทผู้ ผลิต และประเทศผู้ผ ลิต ในใบเสนอรำคำ พร้อมทั้ง แนบ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
๓.๒ รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพิ่ม ภำษีอื่น ๆ และค่ำใช้จ่ำยอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวง จนถึงสถำนที่ส่งมอบ
คือ ท่ำเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ตำม INCOTERM 2010 โดยยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรสำหรับรำยกำรพัสดุที่
นำเข้ำในรำชอำณำจักร
๓.๓ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร
จำนวนภำษีมูลค่ำเพิ่มของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น
๓.๔ ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำกผู้ที่เสนอรำคำ
รวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินกำรถูกต้องตำมที่ทำงบริษัทฯ กำหนด
๓.๕ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิกโดยไม่
พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯ เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้
๔. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
๔.๑ ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ
๔.๒ ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร
๔.๓ ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้
๔.๓.๑ เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ
๔.๓.๒ เป็นผู้แทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำรจำก DCNS ประเทศฝรั่งเศส หรือ FHS
ประเทศเยอรมนี หรือบริษัทสำขำ (subsidiary) ในต่ำงประเทศของบริษัทดังกล่ำว
๔.๔ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดง
บัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระสำคัญ
๔.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลำง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
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๔.๖ ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้
๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา
๕.๑ หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ
๕.๑.๑ สำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๒ สำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๓ สำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๔ สำเนำใบทะเบียนภำษีมลู ค่ำเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๕ สำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๖ สำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้น
รำยใหญ่ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๗ หนังสือมอบอำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอำนำจให้บุคลอื่นยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบ
อำนำจให้บุคลอื่นลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรื อมอบอำนำจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย พร้อม
สำเนำบัตรประจำตัวประชำชน หรือสำเนำหนังสือเดินทำง และสำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอำนำจและผู้รับมอบ
อำนำจ พร้อมรับรองสำเนำถูกต้อง
๕.๑.๘ สำเนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ ตำมข้อ ๔.๓ โดยจะต้องเสนอเอกสำรแต่งตั้งกำร
เป็นผู้แทนจำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำร
๕.๒ หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค
๕.๒.๑ รำยละเอี ยดคุณลั กษณะเฉพำะของพั สดุ ที่ เสนอขำยต้ องตรงกับควำมต้ องกำรของทำงบริ ษั ทฯ
๕.๒.๒ แค็ตตำล็อก และรำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจน
ทุกรำยกำร
๕.๒.๓ หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๒ ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่
จะไม่รับไว้พิจำรณำ
๖. ข้อกาหนดในการส่งมอบ
๖.๑ ผู้ขำยต้องส่งมอบ อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID) ตรำอักษร DCNS
หรือ FHS จำนวน ๑ ชุด ซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ทำงบริษัทฯ กำหนด
๖.๒ ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำ พัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน
อยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้ จำกบริษัทผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำง
เป็นทำงกำรจำกบริษัทผู้ผลิต
๖.๓ ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำงๆ ของ อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID) ตรา
อักษร DCNS หรือ FHS ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์
และรับไว้ใช้งำน ในวันตรวจรับ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรต่อไปนี้
๖.๓.๑หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance)
๖.๓.๒ หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists)
๖.๓.๓ เอกสำรระบบซ่อมบำรุงตำมแผน (Planned Maintenance System)
๖.๓.๔ บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง (ถ้ำมี)
๖.๓.๕ ผู้ขำยต้องส่งมอบผลกำรทดสอบ ทดลอง จำกโรงงำนผู้ผลิตของพัสดุที่ส่งมอบ ให้กับคณะกรรมกำร
ตรวจรับ ในวันส่งมอบ
๗. ระยะเวลาดาเนินการ
ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน ๒๒๐ (สองร้ อ ยยี่ สิ บ ) วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ
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๘. การรับประกันการชารุดบกพร่อง
๘.๑ ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ ๑๒ (สิบสอง) เดือน นับ
ถัดจำกวันที่ทำงกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้ว หรือไม่น้อยกว่ำ ๓๒ (สำมสิบสอง) เดือน นับจำกวันที่สินค้ำถึง
สถำนที่ส่งมอบตำมข้อ ๓.๒ แล้วแต่อย่ำงใดอย่ำงหนึ่งถึงก่อน หำกเกิดกำรชำรุด และ/หรือเสียหำยระหว่ำงใช้งำน
ตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำเริ่มดำเนินกำรภำยใน ๗ (เจ็ด) วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำกทำง
บริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมทำหำกไม่สำมำรถดำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้
รำชกำรได้ภำยใน ๓๐ (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องนำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ชำรุด และ/หรือเสียหำย
จนกว่ำจะสำมำรถดำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ใน
กรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ชำรุด และ/หรือเสียหำยให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน ๒๒๐
(สองร้อยยี่สิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรชำรุด และ/หรือเสียหำยจำกทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติม
ใด ๆ ทั้งสิ้น
๘.๒ ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงรำชกำรว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรชำรุด และ/หรือเสียหำย
ระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำดำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ กำหนดไว้ตำมข้อ ๘.๑ ทำงบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอื่นมำทำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น
๙. บทปรับ
หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่ง สิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯกำหนด ผู้ขำยต้องชำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน ใน
อัตรำร้อยละ ๐.๐๕ (ศูนย์จุดศูนย์ห้ำ) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบกำหนดส่งมอบตำมสัญญำ
ที่ได้ทำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้นำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน หำกค่ำปรับมีมูลค่ำเกินร้อยละ
สิบ (๑๐) ของมูลค่ำสัญญำ บริษัทฯคงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำ
๑๐. หลักประกันสัญญา
ผู้ขำยจะต้องนำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ ๕ (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ
ในวันทำสัญญำ
๑๑. เงื่อนไขการชาระเงิน
การชาระเงินเป็นงวด ดังนี้

งวดที่ ๑ เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ จำนวนร้อยละ ๑๕ (สิบห้ำ ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะชำระเมื่อผู้ขำยได้วำง
หลักประกันกำรชำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย
งวดที่ ๒ จำนวนร้อยละ ๖๐ (หกสิบ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งสินค้ำลงเรือเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๓ จำนวนร้อยละ ๒๓ (ยี่สิบสำม) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยส่งมอบสินค้ำให้กับผู้ซื้อ ณ สถำนที่
กำหนดเรียบร้อยแล้ว
งวดที่ ๔ จำนวนร้อยละ ๒ (สอง) ของมูลค่ำตำมสัญญำ หลังจำกผู้ขำยได้ให้บริกำรตรวจสอบกำรติดตั้ง ทดสอบ
ทดลองในทะเล และฝึกอบรมกำรใช้งำน ให้แก่กองทัพเรือเรียบร้อยแล้ว
๑๒. ระยะเวลายืนราคา
รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ ๓๐ (สำมสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ
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-๔-

ผนวก ๑
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)
อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID)
๑. สิ่งที่ต้องการ อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID) DCNS รุ่น ๑๘-๘๐ หรือ FHS
รุ่น ๑๔-๔๐๐ จำนวน ๑ ชุด
๒. คุณลักษณะทางเทคนิค (TECHNICAL DATA)
๒.๑ อุปกรณ์ช่วยเฮลิคอปเตอร์ลงจอด (HELICOPTER LANDING GRID)
Technical characteristics
Diameter (nominal):
1800 mm
Harpoon Traction (dynamic pull):
not less than 65 kN (6500 daN)
Vertical Loading (compressive force of landing gear): not less than 120 kN (12000 daN)
Approximate weight:
not over than 1000 kg
Jack bolt (adjusting screw):
not less than 6 pcs.
Fixing bolt:
not less than 24 pcs. (to fix landing grid onto deck)
Tools
Drill tool for installation:
1 pc.
Design
Comply to STANAG 1276 except for diameter or newer standard.
Certificates
Works Test Certificate from factory
Additional Requirement
- Identification plate of the grid in English language, showing maker, type, serial no.
- This supply excluded: other material needed for installation such as resin compound
with hardener, rubber to avoid resin to flow and releasing fluid.
๓. เอกสารทางเทคนิค (Documentation)
๓.๑ หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance)
๓.๒ หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists)
๓.๓ เอกสำรระบบซ่อมบำรุงตำมแผน Planned Maintenance System)
๓.๔ บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง
๔. รายการอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง
รำยกำรอะไหล่และพัสดุสิ้นเปลือง เพียงพอสำหรับใช้งำนเป็นเวลำ ๔๕ วัน (Consumable and Spare part list
๔๕ days operation) ตำมมำตรฐำนผู้ผลิต (ถ้ำมี)
๕. การให้บริการทางเทคนิค
ผู้ขำยจะต้องให้คำแนะนำในกำรติดตั้ง รวมถึงกำร Commissioning และ Setting To Work (STW), HAT และ
SAT
๖. การฝึกอบรม
ผู้ขำยต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรม Operation Training และ On the Job Training
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