
ตารางแสดงวงเงนิงบประมาณทีไ่ดร้บัจดัสรรและราคากลาง 

(ราคาอ้างองิ) 

ในการจดัซื้อจดัจา้งทีม่ใิชง่านก่อสรา้ง 

1. ชื่อโครงการ.....จัดหาลิ้นน้้าทะเลใต้แนวน้้า 

เพ่ือใช้ในการซ่อมท้าเรือหลวงเจ้าพระยา 

กิจกรรม...........จัดหาลิ้นน้้าทะเลใต้แนวน้้า จ้านวน 17 รายการ 

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ.....ส้านักงานธุรกิจสัตหีบ 

2. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 521,518.- บาท  

3. วันที่ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ 1 กรกฎาคม 2559 

เป็นเงิน 521,518.- บาท  

4. แหล่งท่ีมาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

จากการสืบราคาปัจจุบัน จากท้องตลาด 2 ราย ดังนี้ 

4.1 บริษัท อาร์.พี.เอส. ซัพพลาย จ้ากัด 

4.2 หจก. เลิศประดิษฐ์ก่อสร้าง 

5. รายช่ือผู้ก้าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

5.1 นางจันทร์ทิพย์ ซ้าศิริพงษ์ หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 

5.2 นายวิทยา เลิศบัวสิน  พนักงานคลังพัสดุ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

รายละเอยีด เงือ่นไข จัดหาลิ้นน้้าทะเลใต้แนวน้้า 

เพ่ือใช้ในการซ่อมท้าเรือหลวงเจ้าพระยา (เพิ่มเติม) 

1. รายละเอียด คุณสมบัติ ลิ้นน้้าทะเลใต้แนวน้้า 

เพ่ือใช้ในการซ่อมท้าเรือหลวงเจ้าพระยา ดังนี้ 

1.1 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คจญ.#1 บริเวณห้องครัว คจญ.หัว 

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.2 ลิ้นน้้าเข้าคลูเลอร์น้้าจืด คจญ.#1 บริเวณห้องครัว คจญ.หัว

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.3 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คจญ.#2 บริเวณห้องครัว คจญ.หัว 

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.4 ลิ้นน้้าเข้าคลูเลอร์น้้าจืด คจญ.#2 บริเวณห้องครัว คจญ.หัว

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.5 ลิ้นน้้าทางเข้า Hydrostatic ขวา บริเวณห้อง คจญ.หัว 

 จ้านวน 1 ตัว 



     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 

1.6 ลิ้นน้้าทางเข้า Hydrostatic ซ้าย บริเวณห้อง คจญ.หัว 

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 

1.7 ลิ้นน้้าทะเลเข้า Fire Main#3 บริเวณห้องครัว คจญ.หัว 

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 

1.8 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คจญ#3 บริเวณห้อง คจญ.ท้าย  

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.9 ลิ้นน้้าเข้าคลูเลอร์น้้าจืด คจญ#3 บริเวณห้อง คจญ.ท้าย 

 จ้านวน 1 ตัว 

     แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.10 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คจญ#4 บริเวณห้อง คจญ.ท้าย  

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.11 ลิ้นน้้าเข้าคลูเลอร์น้้าจืด คจญ#4 บริเวณห้อง คจญ.ท้าย 

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

1.12 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คฟฟ#3 บริเวณห้อง คจญ.ท้าย  

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 



1.13 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คฟฟ#4 บริเวณห้อง คจญ.ท้าย  

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 

 

1.14 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คฟฟ#1 บริเวณห้อง คจช  

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 

1.15 ลิ้นน้้าทะเลเข้า คฟฟ#2 บริเวณห้อง คจช  

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 4” 

1.16 ลิ้นน้้าทะเลเข้า Fire main#1 บริเวณห้อง คจช 

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 5” 

1.17 ลิ้นน้้าทะเลเข้า Fire main#2 บริเวณห้อง คจช ท้าย 

 จ้านวน 1 ตัว 

      แบบ BUTTERFLY VALVE ขนาด Ø 8” 

 

2. เงื่อนไข 

2 .1  ร ะ ย ะ เ ว ล า ส่ ง ม อ บ ง า น ไ ม่ เ กิ น  5  วั น ท้ า ก า ร 

นับต้ังแต่ได้รับใบสั่งจ้างจาก บอท. ส่งมอบงานท่ี  

     อาคารส้านักงานบริษัท อู่กรุงเทพ (ยานนาวา) 

2 . 2 

ผู้เข้ายื่นเสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิง

งานของหน่วยงานของรัฐ 



2.3 บทปรับ หากผู้ส่งมอบงาน 

ไม่สามารถส่งของให้ทันตามเวลาที่ก้าหนดไว้ในใบสั่งจ้างฯและ 

     ผู้สั่งจ้างฯยังมิได้บอกเลิกการจ้าง ผู้ส่งมอบงาน 

ต้องช้าระค่าปรับให้แก่ผู้สั่งจ้างฯ เป็นรายวัน 

     นับต้ังแต่ 

ครบก้าหนดวันส่งมอบจนถึงวันท่ีส่งมอบงานได้ครบถ้วน 

ในอัตราร้อยละ 0.2  

     (ศูนย์จุดสอง) ของราคาสั่งจ้างท้ังหมดตามใบสั่งจ้างฯ 

2.3 บริษัท อู่กรุงเทพ จ้ากัด  

ขอสงวนสิทธิ์ท่ีจะไม่รับราคาใดราคาหนึ่ง 

หรือราคาที่เสนอท้ังหมดก็ 

     

ได้หรืออาจยกเลิกโดยไม่พิจารณาจัดหาเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจา

รณาและให้ถือว่าการตัดสิน 

     ของทางบริษัท อู่กรุงเทพ จ้ากัด เป็นเด็ดขาด 

ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได้ 

 


