รายละเอียด ขอกำหนดและขอบเขตงาน
การจัดซื้อ แผนเหล็กตอเรือธรรมดา/แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง
สำหรับสำรองคลัง สำนักงานธุรกิจสัตหีบ
1. วัตถุประสงค
บริษัท อูกรุงเทพ จำกัด มีความประสงคดำเนินการจัดซื้อ แผนเหล็กตอเรือธรรมดา/แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง
จำนวน 8 รายการหลัก สำหรับสำรองคลัง สำนักงานธุรกิจสัตหีบ
2. ขอกำหนดความตองการ
2.1 แผนเหล็กตอเรือธรรมดา/แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง จำนวน 8 รายการหลัก ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้
2.1.1 แผนเหล็กตอเรือธรรมดา (ABS Grade A/LR-A) ขนาด 8 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 1 แผน
2.1.2 แผนเหล็กตอเรือธรรมดา (ABS Grade A/LR-A) ขนาด 10 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 6 แผน
2.1.3 แผนเหล็กตอเรือธรรมดา (ABS Grade A/LR-A) ขนาด 12 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 3 แผน
2.1.4 แผนเหล็กตอเรือธรรมดา (ABS Grade A/LR-A) ขนาด 15 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 1 แผน
2.1.5 แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง (Hightensile steel AH 36) ขนาด 6 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 15 แผน
2.1.6 แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง (Hightensile steel AH 36) ขนาด 8 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 7 แผน
2.1.7 แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง (Hightensile steel AH 36) ขนาด 10 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 2 แผน
2.1.8 แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง (Hightensile steel AH 36) ขนาด 12 x 1500 x 6000 มม. จำนวน 1 แผน
2.2 เปนของใหม ไมเกาเก็บ และไมเคยใชงานมากอน
3. ขอกำหนดในการเสนอราคา
3.1 ผูเสนอราคาตองเสนอรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เสนอขาย ใหตรงกับความตองการของทาง
บริษัทฯ
3.2 ราคาที่เสนอเปนราคารวมภาษีมูลคาเพิ่มภาษีอื่น ๆ และคาใชจายอื่นใดทั้งสิ้นทั้งปวงตลอดจนคาขนสงถึง
คลังพัสดุสำนักงานธุรกิจสัตหีบ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี โดยยกเวนคาอากรทางศุลกากร
สำหรับรายการพัสดุที่นำเขาในราชอาณาจักร
3.3 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาตอหนวยของแตละรายการราคารวมแตละรายการ ราคารวมทุกรายการ จำนวน
ภาษีมูลคาเพิ่มของราคารวมทุกรายการ และราคารวมทั้งสิ้น
3.4 ผูเสนอราคาตองเสนอราคาครบทุกรายการ ทางบริษัทฯ จะไมแยกซื้อ โดยพิจารณาจัดซื้อจากผูที่เสนอราคา
รวมทั้งสิ้นต่ำสุด ซึ่งดำเนินการถูกตองตามที่ทางบริษัทฯ กำหนด
4. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองเปนนิติบุคคลที่จดทะเบียนไวกับกระทรวงพาณิชย
4.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญ ชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
หรือไมเปนผูที่ไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
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4.3 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ ซึ่งไดดำเนินการจัดซื้อจัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
(e–Government Procurement: e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกสของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซตศูนย
ขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
4.4 นิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจาย หรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสำคัญ
4.5 ผูเสนอราคาที่จะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซึ่งมีมูลคาไม
เกินสามหมื่นบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได
5. หลักฐานประกอบการพิจารณา
5.1 ใบเสนอราคา รายละเอียดตามขอ 3
5.2 หลักฐานทางดานคุณสมบัตขิ องผูเสนอราคา
5.2.1 สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.2 สำเนาหนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.3 สำเนาทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.4 สำเนาใบทะเบียนภาษีมลู คาเพิ่ม พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.5 สำเนาหนังสือรับรองตราประทับ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.6 สำเนาบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอำนาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผูถือหุน
รายใหญ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.7 หนังสือมอบอำนาจ ในกรณีที่ผูเสนอราคา มอบอำนาจใหบุคลอื่นยื่นขอเสนอราคาแทน หรือมอบ
อำนาจใหบุคลอื่นลงนามในขอเสนอราคาแทน หรือมอบอำนาจในกรณีอื่นๆ ซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย พรอม
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง และสำเนาทะเบียนบานของผูมอบอำนาจและผูรับมอบ
อำนาจ พรอมรับรองสำเนาถูกตอง
5.2.8 แบบแสดงการลงทะเบี ย นการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส (e-Government
Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามขอ 4.4
5.2.9 หนังสือเชิญชวนเสนอราคาของบริษัท อูกรุงเทพ จำกัด
5.2.10 สำเนาตัวอยางเอกสารรับรองผลิตภัณฑ (Certificate of Manufacturer)
5.3 หากไม มีเอกสารหลัก ฐานประกอบการพิ จ ารณาตามข อ 5.1 ถึ งขอ 5.2 ทางบริษั ท ฯ ขอสงวนสิท ธิ์ที่ จ ะ
ไมรับไวพิจารณา
6. ขอกำหนดในการสงมอบ
ผูขายตองสงมอบ แผนเหล็กตอเรือธรรมดา/แผนเหล็กตอเรือกำลังสูง ซึ่งมีรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ทางบริษัทฯ กำหนดไวตามขอ 2 พรอมเอกสารรับรองผลิตภัณฑจากผูผลิต (Certificate of Manufacturer)
7. ระยะเวลาดำเนินการ
สงมอบใหแลวเสร็จภายใน 60 (ห กสิ บ ) วัน ณ คลังพั สดุสำนักงานธุรกิจสัตหีบ อูราชนาวีมหิดลอดุลยเดช
อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี นับถัดจากวันที่ไดรับใบสั่งซื้อหรือ วันลงนามในสัญญา
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8. การรับประกันการชำรุดบกพรอง
8.1 ผูขายตองใหการรับประกันพัสดุตามมาตรฐานของบริษัทผูผลิต แตตองไมนอยกวา 365 (สามรอยหกสิบหา)
วัน นับถัดจากวันที่สงมอบพัสดุใหกับทางบริษัทฯ หากเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหายระหวางใชงานตามปกติภายใน
ระยะเวลารับประกัน ผูขายตองมาเริ่มดำเนินการภายใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจากที่ไดรับแจงจากทางบริษัทฯ โดยไมคิด
คาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในการซอมทำหากไมสามารถดำเนินการแกไขใหสามารถใชงานไดภายใน 30
(สามสิบ ) วัน ผู ขายต องนำพัส ดุม าให ทางบริษัท ฯ ใชท ดแทนพั ส ดุที่ ช ำรุด และ/หรือเสียหาย จนกวาจะสามารถ
ดำเนินการแกไขใหแลวเสร็จ และสามารถใชงานไดดังเดิมโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผูขายตอง
จัดสงพัสดุใหมทดแทนของเกาที่ชำรุด และ/หรือเสียหายใหแกทางบริษัทฯ ใหสงพัสดุภายใน 60 (หกสิ บ ) วัน นับถัด
จากวันที่ไดรับแจงการชำรุด และ/หรือเสียหายจากทางบริษัทฯ โดยไมคิดคาใชจายเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น
8.2 ภายในระยะเวลารับประกัน เมื่อผูขายไดรับแจงจากทางบริษัทฯ วาพัสดุนั้นเกิดการชำรุด และ/หรือเสียหาย
ระหวางใชงานตามปกติ และผูขายไมมาดำเนินการภายในระยะเวลาที่ทางบริษัทฯ กำหนดไวตามขอ 8.1 ทางบริษัทฯ
ขอสงวนสิทธิ์ที่จะใหบริษัท/หาง/ราน หรือบุคคลอื่นมาทำการแกไข โดยผูขายตองเปนผูออกคาใชจายทั้งสิ้น
9. บทปรับ
หากผูขายไมสามารถส งสิ่งของได ทัน ตามที่ท างบริษั ทฯกำหนด ผูขายตองชำระคาปรับ ใหผูซื้ อเป นรายวัน
ในอัตรารอยละ 0.2 (ศูนยจุดสอง) ของราคาของที่ยังไมสงมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกำหนดสงมอบตามสัญญาที่
ได ท ำไว กั บ ทางบริ ษั ท ฯ จนถึ ง วั น ที่ ผู ข ายได น ำสิ่ ง ของมาส งมอบให จ นถู ก ต อ งครบถ ว นหากค า ปรับ มี มู ล ค า เกิ น
รอยละ 10 (สิบ) ของมูลคาสัญญา บริษัทฯ คงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญา
10. หลักประกันสัญญา
ผูข ายจะตองนำหลัก ประกั น สัญ ญามู ลค ารอยละ 5 (หา) ของมู ลค าสั ญ ญา มามอบไวเป นหลั กประกัน แก
บริษัทฯ ในวันทำสัญญา หลักประกันนี้จะคืนเมื่อพนขอผูกพันทั้งสิ้นทั้งปวงตามสัญญา
11. เงื่อนไขการชำระเงิน
การชำระเงินเต็มจำนวน เมื่อผูขายไดสงมอบของใหผูซื้อและกรรมการตรวจรับไดตรวจรับเปนที่เรียบรอยแลว
12. ระยะเวลายืนราคา
ราคาที่เสนอ ตองยืนราคา 15 (สิบหา) วัน นับตั้งแตวันที่เสนอราคา
13.ขอสงวนสิทธิ์
ทางบริษัทฯ ทรงไวซึ่งสิท ธิที่จะไมรับราคาใดราคาหนึ่ง หรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได หรืออาจยกเลิกโดยไม
พิจารณาจัดหาเลยก็ไดสุดแลวแตจะพิจารณา และใหถือวาการตัดสินของทางบริษัทฯเปนเด็ดขาด ผูเสนอราคาจะ
เรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได
...........................................................................

แผนเหล็ก สำหรับสำรองคลัง

