ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหาแผนเหล็กตัวเรือ สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง
กิจกรรม .........จัดหา แผนเหล็กตัวเรือ สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําที่ ๒ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๒๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๘
เปนเงิน ๑๗,๔๑๐,๙๖๙.๘๐ บาท (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%)
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
จากการสืบราคาปจจุบัน จากทองตลาด ๓ ราย ดังนี้
๔.๑ DAEWOO International Corporation
๔.๒ Henan Supioneer Metal Materials Co.,Ltd.
๔.๓ บริษัท เอส.ที.พี.คอนซัลแตนท แอนด เอเยนซี่ จํากัด
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
๕.๑ นางจันทรทิพย ซําศิริพงษ หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ
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รายละเอียด ขอกําหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อแผนเหล็กตัวเรือ จํานวน ๑๘ รายการ
๑. วัตถุประสงค
บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีความประสงคดําเนินการจัดซื้อแผนเหล็กตัวเรือ เพื่อสงมอบใหกับกองทัพเรือ
สําหรับใชในการสรางเรือตรวจการณไกลฝง
๒. ขอกําหนดความตองการ
๒.๑ เปนแผนเหล็ก ที่ผลิตจากโรงงานผูผลิตภายในประเทศ หรือตางประเทศ รายละเอียดตามเอกสารที่
ระบุในภาคผนวก ก คุณลักษณะเฉพาะ (ANNEX A : Technical Requirement Specification)
๒.๒ เปนแผนเหล็กใหม ไมเกาเก็บ และไมเคยใชงานมากอน
๓. ขอกําหนดในการเสนอราคา
ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่ม และภาษีอื่นๆ ทุกชนิด ตลอดจนคาขนสงถึง ณ ทาเรือแหลมฉบัง
จังหวัดชลบุรี ในเงื่อนไข ซีไอเอฟ ตาม Incoterm 2010 โดยยกเวนคาอากรทางศุลกากร สําหรับรายการพัสดุ
ที่นําเขาในราชอาณาจักรไทย (สําหรับการแจกแจงรายละเอียดจะตองเสนอเปนราคาตอหนวย ราคารวม
ราคารวมพัสดุทุกรายการ จํานวนภาษีมูลคาเพิ่ม และจํานวนเงินรวมทั้งสิ้น)
๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
๔.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่เสนอราคา
๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ
แลว หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
๔.๓ ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมี
มูลคาไมเกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
๕. หลักฐานประกอบการพิจารณา
๕.๑ หลักฐานทางดานคุณสมบัติของผูเสนอราคา
๕.๑.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๑.๒ สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๑.๓ สําเนาทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๑.๕ สําเนาหนังสือรับรองตราประทับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๑.๖ สําเนาบัญชีรายชื่อหุน สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผูถือ
หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๑.๗ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบอํานาจใหบุคลอื่นยื่นขอเสนอราคาแทน หรือ
มอบอํานาจใหบุ คลอื่นลงนามในขอเสนอราคาแทน หรือมอบอํานาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปดอากรแสตมปตาม
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กฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ
อํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง
๕.๒ หลักฐานทางดานคุณลักษณะทางเทคนิค
๕.๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแผนเหล็ก ที่เสนอขายตองตรงกับความตองการของทาง
บริษัทฯ โดยจะตองระบุบริษัทผูผลิต และประเทศผูผลิตใหชัดเจนทุกรายการ
๕.๒.๒ สําเนาเอกสารแสดงบัญชีรายการผูผลิตหรือโรงงานเหล็กที่ไดรับการยอมรับจากสมาคมจัดชั้น
เรือ (List of Approved Steelmakers and Manufactures of Rolled Steel Plates, strip, Sections &
Bars) โดยจะตองมีรายละเอียดอยางนอยดังนี้
- ประเทศผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตเหล็ก
- ชื่อและที่อยูของผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตเหล็ก
- ที่ ตั้งสํ า นักงานของสมาคมจัดชั้น เรือที่อางถึงในประเทศของผูผ ลิตหรือโรงงาน
ผูผลิตเหล็ก
- ผลิตภัณฑ (Product) ที่ผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตสามารถผลิตออกจําหนายได เชน
Steel, Strip, Sections & Bars เปนตน
- ประเภท (Category) ของเหล็กที่สามารถผลิตได เชน Normal Strength, Higher
Strength, Boiler & Pressure Vessel เปนตน
- เกรด (Grade) ของเหล็กที่สามารถผลิตได เชน Grade A, B, D, E, AH32, AH36,
EH32, EH36 เปนตน
- ความหนาหรือเสนผานศูนยกลางสูงสุด (Max. Thickness/Diameter, mm.) ของ
เหล็กที่สามารถผลิตได
สมาคมจั ดชั้ น เรื อที่ทางบริษัทฯ ยอมรับ คื อ LR (Lloyd’s Register) หรื อ
GL (Germanicher Lloyd)
โดยรายชื่ อ ผู ผ ลิ ต หรื อ โรงงานผู ผ ลิ ต และประเทศผู ผ ลิ ต เหล็ ก ตามที่ อ า งถึ ง ใน
ขอ ๕.๒.๒ จะตองปรากฏอยูในเอกสารแสดงบัญชีรายการผูผลิต หรือโรงงานผูผลิตเหล็กที่ไดรับการยอมรับ
จากสมาคมจัดชั้นเรือในขอนี้ดวย
๕.๒.๓ สําเนาใบรับรอง (Certificate) ของสมาคมจัดชั้นเรือที่มีหมายเลข Certificate No. ตรงกับที่
ระบุไวในขอ ๕.๒.๒ และมีผลบังคับใชจนถึงวันที่ยื่นเสนอราคา
๕.๒.๔ สําเนาตัวอยางเอกสารการผลิตของแผนเหล็ก (Higher Strength Steel Plate) อยางนอย ๑
ตัวอยาง โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและมาตรฐานของcแผนเหล็ก ตามที่ทางบริษัทฯตองการที่ไดรับ
การรับรองจากสมาคมจัดชั้นเรือ (Classification Certificate) ที่อางถึงในขอ ๕.๒.๒ ใหกับทางบริษัทฯเพื่อ
ประกอบการพิจารณา
๕.๒.๕ หากไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามขอ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๔ ทางบริษัทฯขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะไมรับไวพิจารณา
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๖. ขอกําหนดในการสงมอบและตรวจรับพัสดุ
๖.๑ ถ า สิ่ งของที่ จะส งมอบให แก ผู ซื้ อตามสั ญ ญานี้ เป น สิ่ งของที่ ผู ขายจะต องสั่ ง หรื อนํ าเข ามาจาก
ตา งประเทศ และสิ่ งของนั้ น ต องนํ า เข า มาโดยทางเรือในเสน ทางเดิน เรือที่มีเรือไทยเดิน อยู และสามารถ
ใหบริการรับขนได ตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการให
สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต
จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม กอนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใชเรือไทย หรือเปนของที่
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได ทั้งนี้ไมวาการสั่ง หรือสั่งซื้อ
สิ่งของดังกลาวจากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ, ดีเอพี, หรือแบบอื่นใด
๖.๒ ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามขอ ๖.๑ ผูขายจะตองสง
มอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงสิ่งของดวย
๖.๓ ในกรณีที่สิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ให
บรรทุกของโดยเรืออื่นได หรือหลักฐานซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือ
ไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย
๖.๔ ในกรณีที่ผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒ ขางตนใหแกผูซื้อ
แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน
และชําระเงินคาสิ่งของเมื่อผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวได
๖.๕ ผู ขายต องแสดงเอกสาร หรื อหลั กฐานประกอบที่แสดงวาแผน เหล็ก ที่ส งมอบมีคุณ สมบัติและ
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามมาตรฐานระบุไวในสัญญาหรือใบสั่งซื้อทุกประการ
๖.๖ ผู ขายตองแสดงสําเนาเอกสารการผลิตที่ไดรับ การรับ รองจากสถาบันจัดชั้น เรือ (Classification
Certificate)
๖.๗ ถาปรากฏวาสิ่งของที่ผูขายสงมอบไมตรงตามความตองการของทางบริษัทฯ ผูซื้อทรงไวซึ่งสิทธิที่จะ
ไมรับของนั้น ในกรณีเชนนี้ผูขายจะตองรีบนําสิ่งของที่ถูกตองมาเปลี่ยนใหโดยเร็ว
๗ . บทปรับ
หากผูขายไมสามารถสงมอบแผนเหล็กไดทันตามที่ทางบริษัทฯกําหนด ผูขายตองชําระคาปรับใหผูซื้อเปน
รายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๐๕ (ศูนยจุดศูนยหา) ของราคาของที่ยังไมสงมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด
สงมอบตามสัญญาที่ไดทําไวกับทางบริษัทฯ จนถึงวันที่ผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหจนถูกตองครบถวน
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๘.เงื่อนไขการชําระเงิน
๘.๑ ผูซื้อตกลงชําระเงินคาแผนเหล็ก ใหแกผูขายเมื่อผูซื้อไดรับมอบสิ่งของและตรวจรับไวโดยครบถวนแลว
๘.๒ การจ ายเงิ นตามเงื่อนไขนี้ ผูซื้อจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูขายโดยตรง ทั้งนี้ ผูขายเปน ผู
รับภาระเงินหรือคาบริการอื่นใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้น
๙. เอกสารแนบทาย
ภาคผนวก ก คุณลักษณะเฉพาะ ( ANNEX A : Technical Requirement Specification)

.
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ANNEX A
TECHNICAL REQUIREMENT SPECIFICATION

STRUCTURE STEEL PLATES
THE ROYAL THAI NAVY
OFFSHORE PATROL VESSEL

COPYRIGHT © Bangkok Dock Co.(1957) Ltd.
The property and copyright in these technical data vests in Bangkok Dock Co. (1957) Ltd
of 174/1 Charoen Krung Road, Yannawa, Bangkok 10120, Kingdom of Thailand. These
technical data shall not without the prior written permission of Bangkok Dock Co. (1957) Ltd.
be either (a) copied, released or disclosed in whole or in part to any third party, (b) used in
whole or part for manufacture or (c) sold, transferred or used in any other way detrimental to the
interests of Bangkok Dock Co. (1957) Ltd. The receipt of these technical data from Bangkok
Dock Co. (1957) Ltd. shall constitute an acknowledgement that it is disclosed in confidence and
in agreement to the foregoing conditions.
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2

3

INTRODUCTION
This specification establishes the technical requirements for structural steel materials for
1 of 90.5 meter Offshore Patrol Vessel for The Royal Thai Navy.
STANDARDS
Steel Plate shall be higher strength steel manufactured and approved in accordance to
the requirements of Lloyd’s Register (LR), to achieve LR grade DH36 (minimum 355
N/mm2 yield strength) unless otherwise stated in the scope of supply below.
Steel Plate of all required sizes must be produced from a same steel mill which is listed
in the Lloyd’s Register (LR) Steel Makers and Manufacturers List. Valid LR certificate is
required.
In the event that the requirements of LR directly conflict with specific requirements in this
specification, the sponsor of this specifications is to be informed.
TECHNICAL REQUIREMENTS
3.1 Definition
The structural steel to be supplied shall be steel plate .
3.2 Structural steel plate
The steel plate shall range in thickness between 4mm and 20mm. It shall conform to the
standards and specifications detailed below. Plate is to be in a minimum stress
conditions, i.e. hot rolled and/or normalized.
For plate greater than 1830mm wide, rolling and flatness tolerances are to be to BS EN
10025. Thickness tolerances are to be as follows:
Thickness range
(mm)
3.00 – 8.99
3.00 – 8.99
9.00 – 9.99
9.00 – 9.99
10.00 – 11.99
12.00 – 14.99
15.00 – 19.99

Lower
(mm)
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3

Upper
(mm)
+0.3 for 90% of Plates
+0.5 for 100% of Plates
+0.3 for 75% of Plates
+0.6 for 100% of Plates
+0.6 for 100% of Plates
+0.7 for 100% of Plates
+0.8 for 100% of Plates
3
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20.00 – 24.99
25.00 – 29.99
30.00 – 39.99
40.00 – 49.99
50.00 – 59.99
60.00 – 69.99
70.00 – 79.99
80.00 – 99.99
100.00 – 119.99
120.00 – 150.00

4

-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3
-0.3

+0.9 for 100% of Plates
+1.0 for 100% of Plates
+1.1 for 100% of Plates
+1.3 for 100% of Plates
+1.5 for 100% of Plates
+1.6 for 100% of Plates
+1.7 for 100% of Plates
+1.9 for 100% of Plates
+2.1 for 100% of Plates
+2.3 for 100% of Plates

3.3 Blasting and priming
All steel plates are to be automatically shot/grit blasted to SA2½ ISO 8501-1:1988, with
a surface profile of 40 to 75 microns (Rz value) without distortion or as approved by the
paint system supplier and Bangkok Dock. Surface profile is to be measured using a
stylus type instrument such as a “Surtronic 3plus” or an equivalent instrument approved
in advance by Bangkok Dock.
They are then to be spray primed before oxidation occurs (within 4 hours), with Interplate
317 to an average dry film thickness of 25 microns, +3 microns. Special care must be
taken to avoid paint runs and beads along the toe edges of sections in way of weld runs.
When materials have been primed, they are to be stored under cover in dry conditions. If
wooden spacers are to be used to allow air circulation between the plates, they are to be
of non-oak timber.
With each batch of material supplied, a cold-rolled steel sample plate, which has been
coated with the primer material, is to be provided. In the event of glass plates being
used to check primer thickness, documentary evidence is to be provided at the time of
material delivery.
SCOPE OF SUPPLY
The scope of supply as detailed in the enclosed document.

4
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5

6
7

8
9
10
11

WEIGHT
The estimated weight of the total scope of supply, including weight tolerance, is to be
stated in the response. The tolerance used is to be quoted.
COMPLIANCE
Material is to be fully compliant with this specification.
INSPECTIONS AND TESTS
Materials are to be subject to the tests required by Lloyd’s Register in order to comply,
with the standards specified in section 2 above.
Each steel plate shall have making which shows identification of material. Minimum
requirement shall be heat number, Classification Society mark and grade.
Manufacturer’s certificate valided by Classification Society of the same heat shall be
presented. Bangkok Dock reserves the right to witness all Factory Acceptance Inspections
and Tests.
ENVIRONMENTAL CONDITIONS
Not applicable.
ELECTRICAL REQUIREMENTS
Not applicable.
INFORMATION REQUIRED
Not applicable.
SAFETY
The safety of the material being supplied is to meet all relevant, current Kingdom of
Thailand Health and Safety Legislation. In law, those responsible for the specification,
design, procurement and supply of articles and substances have a duty to ensure, so far
as is reasonably practicable, that the articles and substances are without risks to health
and safety when properly used.
Additionally, effective steps are to be taken to ensure that adequate information on the
potential hazards of the above and the conditions necessary to control the risks are
supplied to all users.
Hazardous Substances and Materials. The Control of Substances Hazardous to Health
(COSHH) Regulations, under the H&SWA, contain specific procedures to control listed
hazardous substances to minimize a hazard arising. A list of all hazardous substances,
5
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including Asbestos and those covered by COSHH is to be provided by the equipment
supplier.
In addition to any handbooks required, the supplier is to provide adequate information to
facilitate safe installation and setting to work by shipyard staff. This information is to be
delivered with, and securely attached to the equipment, clearly marked as “Installation
Safety Instructions”. A separate copy of this information is to be forwarded to Bangkok
Dock prior to dispatch of the equipment.
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ENCLOSED DOCUMENT
SCOPE OF SUPPLY OF STEEL PLATES
NO.

DESCRIPTION

Width (m)

Length (m)

Material Grade

Nett Wt (Kg)

PLATE THICKNESS(mm.)
1.

4 mm

1.5

9

DH36

78,277.93

2.

5 mm

2.85

13

DH36

87,491.00

3.

6 mm

3

13

DH36

74,779.01

4.

7 mm

3

13

DH36

94,493.02

5.

8 mm

3

13

DH36

174,133.39

6.

9 mm

3

13

DH36

9,869.51

7.

10 mm

3

13

DH36

101,270.26

8.

12 mm

3

13

DH36

88,090.68

9.

13 mm

3

13

DH36

13,880.18

10.

15 mm

3

13

DH36

62,440.02

11.

18 mm

3

6

DH36

16,197.04

12.

20 mm

3

6

DH36

6,008.80

13.

25 mm

3

6

DH36

11,441.78

14.

30 mm

3

6

DH36

749.91

15.

35 mm

3

6

DH36

445.78

16.

40 mm

3

6

DH36

2,593.82

17.

50 mm

3

6

DH36

2,326.65

18.

75 mm

2

4

DH36

Total (kg)
Total (Ton)

4,508.19

828,996.973
828.9970
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