
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหา Pump ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง             

     กิจกรรม .........การจัดหา Pump ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง           

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล าที่ ๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๓,๓๗๐,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๙ 

       เป็นเงิน ๓,๒๙๒,๗๑๑ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       จากการสืบราคาปัจจุบัน จากบริษัทผู้แทนจ าหน่าย ดังนี้ 

       ๔.๑ Waterfield Asia Co.,Ltd.        

   ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       ๕.๑  นางจันทร์ทิพย์  ซ าศิริพงษ์  หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 

       ๕.๒  นายธนาพิพัฒน์  วุฒิวงศ์    พัสดุ ๑  
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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 
การจัดซื้อปั๊ม จ านวน 7 รายการ ส าหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 

 
1. วัตถุประสงค์ 
     บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อปั๊ม จ ำนวน 7 รำยกำร เพ่ือส่งมอบให้กับ
กองทัพเรือ ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 

2. ข้อก าหนดความต้องการ 
2.1  ปั๊ม จ ำนวน 7 รำยกำร ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก 1 ที่แนบ 
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกบริษัทผู้ผลิตในสหพันธรัฐเยอรมัน และ รำชอำณำจักรสวีเดน ตำม

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก 1 ที่แนบ 
2.3 เป็นของใหม ่ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

3. ข้อก าหนดในการเสนอราคา 
3.1 ผู้เสนอรำคำต้องระบุตรำอักษร รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิต ในใบเสนอรำคำ พร้อมทั้ง แนบ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ 

  3.2 รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวง รวมถึง
ค่ำใช้จ่ำยในกำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช อ ำเภอสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี โดยยกเว้นค่ำอำกรทำงศุลกำกรส ำหรับรำยกำรพัสดุที่น ำเข้ำในรำชอำณำจักร 
  3.3 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร 
จ ำนวนภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น 
  3.4 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำกผู้ที่
เสนอรำคำรวมทั้งสิ้นต่ ำสุด ซึ่งด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
  3.5 ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิก
โดยไม่พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯ เป็นเด็ดขำด ผู้
เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ 
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  4.3 ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
   4.3.1 เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ 
   4.3.2 เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งอย่ำงเป็นทำงกำร บริษัท Colfax Fluid Handling - 
Defense สำธำรณรัฐฝรั่งเศส 
  4.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
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5. หลักฐานประกอบการพิจารณา 
 5.1 หลักฐำนทำงด้ำนคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ 

 5.1.1 ส ำเนำหนังสือรับรองกำรจดทะเบียนนิติบุคคล พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.2 ส ำเนำหนังสือบริคณห์สนธิ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.3 ส ำเนำทะเบียนพำณิชย์ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.4 ส ำเนำใบทะเบียนภำษีมูลค่ำเพ่ิม พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.5 ส ำเนำหนังสือรับรองตรำประทับ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.6 ส ำเนำบัญชีรำยชื่อหุ้นส่วนผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้มีอ ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อผู้ถือ
หุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.7 หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือ
มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบ
อ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.8 ส ำเนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ ตำมข้อ 4.3 โดยจะต้องเสนอเอกสำรแต่งตั้ง
กำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำยอย่ำงเป็นทำงกำรทุกระดับชั้น ตั้งแต่ บริษัทผู้ผลิต จนถึงบริษัทของผู้เสนอรำคำ โดยผู้ที่
ท ำเอกสำรหรือลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมในเอกสำรนั้นในนำมของ
หน่วยงำนหรือนิติบุคคล 
 5.2 หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
  5.2.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
  5.2.2 แค็ตตำล็อก และรำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้
ชัดเจนทุกรำยกำร 
  5.2.3 หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ทำงบริษัทฯขอสงวน
สิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

 6. ข้อก าหนดในการส่งมอบ  
 6.1 ปั๊ม จ ำนวน 7 รำยกำร ซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
 6.2  ผู้รับจ้ำงต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำ พัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่เคยใช้งำน
มำก่อน อยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดจ้ำงครั้งนี้  
 6.3 ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของปั๊ม ทั้ง 7 รำยกำร ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจรับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้ งำน ในวันตรวจรับ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำย
เพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรต่อไปนี้ 
  6.3.1 หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance) 
  6.3.2 หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 6.3.3 เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน (Planned Maintenance System) 
 6.3.4 บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง ตำมข้อ 7.1 
  6.3.4 ผู้ขำยต้องส่งมอบผลกำรทดสอบ ทดลอง จำกโรงงำนผู้ผลิตของพัสดุที่ส่งมอบ ให้กับ
คณะกรรมกำรตรวจรับ ในวันตรวจรับพัสดุ 
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7. การตรวจรับ 
  7.1 ถ้ำทำงบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนพัสดุ  (Factory 
Acceptance Test, FAT) ที่ส่งมอบให้กับทำงบริษัทฯ ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำ
คณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้ง ส่งมอบบันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ และ
ทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำยใด ๆ ที่เกิดขึ้นจำกกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 7.2 กรณีท่ีมีกำรทดสอบ หรือทดลองพัสดุที่ส่งมอบ โดยใช้เครื่องมือและวิธีกำรของทำงบริษัทฯ ผู้ขำยต้อง
ยอมรับผลกำรทดสอบ หรือทดลอง โดยผู้ขำยเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงในกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 7.3 ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อก ำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่ง
สิทธิ์ที่จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบน ำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน 39 (สำมสิบเก้ำ) สัปดำห์ นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมใน
สัญญำ 

9. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
 9.1 ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 365  (สำมร้อยหก
สิบห้ำ) วัน นับถัดจำกวันที่ทำกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้ว หำกเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำย
ระหว่ำงใช้งำนตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำด ำเนินกำรภำยใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจำกที่
ได้รับแจ้งจำกทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้ งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมท ำหำกไม่สำมำรถ
ด ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้รำชกำรได้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องน ำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้
ทดแทนพัสดุที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้
ดังเดิมโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ช ำรุด และ/
หรือเสียหำยให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน 39 (สำมสิบเก้ำ) สัปดำห์ นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรช ำรุด 
และ/หรือเสียหำยจำกทำงบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงรำชกำรว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรช ำรุด และ/หรือ
เสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ตำมข้อ 
9.1 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอ่ืนมำท ำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออก
ค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
10. บทปรับ 
 หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯก ำหนด ผู้ขำยต้องช ำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน 
ในอัตรำร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบตำม 
สัญญำที่ได้ท ำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน หำกค่ำปรับมี
มูลค่ำเกินร้อยละ 10 (สิบ) ของมูลค่ำสัญญำ บริษัทฯคงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำ 

11. หลักประกันสัญญา 
  ผู้ขำยจะต้องน ำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่
บริษัทฯ ในวันท ำสัญญำ 
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12. เงื่อนไขการช าระเงิน 
การช าระเงินเป็นงวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ จ ำนวนร้อยละ 15 (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะช ำระเมื่อผู้ขำยได้วำง

หลักประกันกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย 
งวดที่ 2 จ ำนวนร้อยละ 85  (แปดสิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบของ พร้อมหนังสือ

คู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ ให้ผู้ซื้อ และกรรมกำรตรวจรับพัสดุของผู้ซื้อได้ด ำเนินกำรตรวจรับเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว 

13. ระยะเวลายืนราคา 
 รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ 30 (สำมสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ 

.............................................................................. 
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ผนวก 1 
รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification)  

 
1. สิ่งท่ีต้องการ  ปั๊ม จ ำนวน 7 รำยกำร  รำยละเอียดดังนี้ 
 1.1 High Pressure Sea Water Pump Model : NI-50-250U3.1D-S จ ำนวน  3  ชุด 
 1.2 Helicopter Washdown Pump  Model : SOHB 111 WGIIV จ ำนวน  1  ชุด 
 1.3 Fresh Water Pump Model : SOHB 223 WG2V จ ำนวน  2  ชุด 
 1.4 Fuel Oil Transfer Pump  Model : ACG045K7 จ ำนวน  2  ชุด 
 1.5 Grey Water Transfer Pump  Model : Uniselb 50-162/0752SH จ ำนวน  3  ชุด 
 1.6 Lube Oil Transfer Pump   Model : ACE025N3 NVBP จ ำนวน  1  ชุด 
 1.7 Waste Oil Transfer Pump  Model : AEB1E50.1 PP จ ำนวน  1  ชุด 
 

2. คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Data) 

 1.1 High Pressure Sea Water Pump  Model : NI-50-250U3.1D-S 

  Liquid : Sea water  Capacity  : 68 m3/hr 

  Temperature : 32 °C Pressure   : 79.2 mlc 

 1.2 Helicopter Washdown Pump  Model : SOHB 111 WGIIV 

  Liquid : Fresh water Capacity  : 0.5 m3/hr 

  Temperature : 32 °C Pressure : 25.6 mlc 

 1.3 Fresh Water Pump  Model : SOHB 223 WG2V 

  Liquid : Fresh water Capacity  : 4.5 m3/hr 

  Temperature : 32 °C Pressure : 41 mlc 

 1.4 Fuel Oil Transfer Pump  Model : ACG045K7 

  Liquid : Fuel Oil Capacity  : 10 m3/hr 

  Temperature : 32 °C Pressure :  3.5 bar g 

 1.5 Grey Water Transfer Pump Model : Uniselb 50-162/0752SH 

  Liquid : Grey Water Capacity  : 2 m3/hr 

  Temperature : 32 °C Pressure :  37 mwc 

 1.6 Lube Oil Transfer Pump Model : ACE025N3 NVBP 

  Liquid : L.O.SAE40 Capacity  : 1 m3/hr 

  Temperature : 40 °C Pressure :  4 bar g 

 



-6- 
 

PUMP  OPV2 

 

 1.7 Waste Oil Transfer Pump   Model : AEB1E50.1 PP 

  Liquid : Waste Oil Capacity  : 2.9 m3/hr 

  Temperature : 20 °C Pressure :  4 bar g 

3. เอกสารทางเทคนิค (Documentation) 
 3.1 หนังสือคู่มือกำรใช้งำนและบ ำรุงรักษำ (Instruction Manual for Operating and Maintenance) 
 3.2 หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Part Lists) 
 3.3 เอกสำรระบบซ่อมบ ำรุงตำมแผน Planned Maintenance System) 
 3.4 บันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลอง 

--------------------------------------------------------- 
 


