ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

๑. ชื่อโครงการ การจัดจางการตรวจอนุมัติแบบ (Plan Approved Drawing) และการตรวจการสรางตัวเรือ
และกลจักร โครงการเรือตรวจการณไกลฝง
กิจกรรม จัดจางการตรวจอนุมัติแบบ (Plan Approved Drawing) และการตรวจการสรางตัวเรือและกลจักร
/หนวยงานเจาของโครงการ สํานักโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําที่ ๒ บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด
๒. วงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรร ๑๐๔,๑๑๑ เหรียญสหรัฐ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%)
๓. วันที่กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๕๘
เปนเงิน ๑๐๔,๑๑๑ เหรียญสหรัฐ (รวมภาษีมูลคาเพิ่ม ๗%)
๔. แหลงที่มาของราคากลาง (ราคาอางอิง)
จากการสืบราคาปจจุบัน จากทองตลาด ๑ ราย ดังนี้
๔.๑ สมาคมจัดชั้นเรือ ลอยด รีจิสเตอร (Lloyd’s Register)
๕. รายชื่อเจาหนาที่ผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
๕.๑ นางจันทรทิพย ซําศิริพงษ หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ

Term of Reference (TOR)
Classification Society Services during Construction for the Royal Thai
Navy Offshore Patrol Project
1. Objective
The Bangkok Dock Company (1957) Limited (BDC) wishes to announce this Term of
Reference (TOR) for the Classification Society services for the new construction project
of the Royal Thai Navy Offshore Patrol Vessel (OPV 2).
2. Requirement
2.1 Services consist of:
2.1.1 plan approval of drawings
2.1.2 construction survey and attendance for testing and sea trials and issue of
factual statement on completion of the OPV 2
2.2 Services in 2.1 shall be in accordance with the Rules and Regulations for the
Classification of Special Service Craft with Class Notation:
100A1 SSC, Patrol, Mono, G6,
LMC
3. Condition of Bidding
3.1 The bid price shall include all costs, expenses, fees, Value Added Tax (VAT),
(currently).
3.2 The enumeration of the bid price must be provided in Price per Unit, Total Price for
each list, Grand Total Price, Value Added Tax, and Total Cost
4. Qualification of Bidder
4.1 Bidder must be a classification society.
4.2 Bidder has never been on the blacklist of the Thai Government, or as a result of not
receiving orders to another entity or person who is blacklisted by the Thai
Government.
4.3 Bidder must act as principal for its own account and not as agent or broker. If any
Bidder has a coordinator in Thailand, the name and contact details of such coordinator
must be clearly specified in the proposal.
4.4 Bidder must have own bank account where receive/payment shall be made, except, if
each payment is not over 30,000 Bath, the counter party may receive/paid by cash.
5. Document for Consideration
5.1 Bidder’s Qualification Document (For foreign bidder)
5.1.1 Copy of Company Registration/Affidavit1 and certified true copy.
5.1.2 Letter of power of attorney. In case of the bidder is authorized the behalf to
bid, sign in the bid, or in the other cases. The letter shall be affixed the duty
and enclosed with the copy of the identity card or passport and/or household
registration, which declare both of the authorizer and behalf.
5.2 Bidder’s Qualification Document (For Thai bidder)
For Thai bidder see ANNEX 1
5.3 Technical Specification Document
5.3.1 The details of specification of services in this bid must meet BDC’s
requirements. The bidder must clearly identify its own profile and the origin
country of service provider.
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5.3.2 Copy of document showing that the bidder provided the similar services for
the recently built Royal Thai Navy Off Shore Patrol Vessel (HTMS Krabi).
5.3.3 If the Technical Specification documents do not comply with item 5.3.1 5.3.2, BDC reserves the right not to consider the bidder.
6. Delivery and Acceptance
6.1 The document related to the Servicer’s performances (such as site survey reports,
certificates, statements) shall be provided as part of the acceptance criteria.
6.2 Design Appraisal Document (DAD) of Services (2.1.1) shall be delivered to BDC
within 45 days after initial submissions.
6.3 Services (2.1.2) shall be delivered to BDC according to the mutually agreed plan
between the Royal Thai Navy, BDC and the bidder.
6.4 If the delivered services from bidder do not meet the requirements, BDC reserves the
right to reject those services. And in this case, the bidder must immediately take
action to improve the services.
7. Penalty
If the bidder cannot deliver on time as buyer’s scheduled, bidder must pay on a daily rate
penalty of 0.05 percent of the services values that are not delivered from the date of
delivery until the date that the bidder has fulfilled the conditions in the contract or PO.
8. Condition of Payment
8.1 BDC agrees to pay the service cost to the bidder when BDC has received the services
completely according to the agreed payment terms.
8.2 Payment by this condition, BDC will transfer directly into the bank account of the
bidder. The bidder is responsible for any other charges related to the transfer of the
bank levy, and consent to such deductions from the amount transferred in that period.
8.3 The bank must be registered in Thailand.
9. Annex
Annex 1 Bidder’s Qualification Document (For Thai bidder)
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ANNEX 1
Bidder’s Qualification Document (For Thai bidder)

หลักฐานทางด้านคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
๑. สาเนาหนังสื อรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๒. สาเนาหนังสื อบริ คณห์สนธิ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๓. สาเนาทะเบียนพาณิ ชย์ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๔. สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๕. สาเนาหนังสื อรับรองตราประทับ พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง
๖. สาเนาบัญชีรายชื่อหุน้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ีอานาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อม
รับรองสาเนาถูกต้อง
๗. หนังสื อมอบอานาจ ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคา มอบอานาจให้บุคลอื่นยืน่ ข้อเสนอราคาแทน หรื อมอบอานาจให้บุคลอื่นลง
นามในข้อเสนอราคาแทน หรื อมอบอานาจในกรณี อื่นๆ ซึ่ งปิ ดอากรแสตมป์ ตามกฎหมาย พร้อมสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชน หรื อสาเนาหนังสื อเดินทาง และสาเนาทะเบียนบ้านของผูม้ อบอานาจและผูร้ ับมอบอานาจ พร้อมรับรอง
สาเนาถูกต้อง
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