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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 

การจัดซื้อ Rigid Inflatable Boat (RIB)  ส าหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดซื้อ Rigid Inflatable Boat (RIB) จ ำนวน 4 ล ำ 

เพ่ือส่งมอบให้กับกองทัพเรือ ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 

2. ข้อก าหนดความต้องการ 
2.1 RIB ตรำอักษร ZODIAC  รุ่น SRA-750 IO  จ ำนวน 2 ล ำ  
2.2 RIB ตรำอักษร ZODIAC  รุ่น SR-6.3 IO  จ ำนวน 2 ล ำ  
2.3 เป็นผลิตภัณฑ์ส ำเร็จรูปจำกบริษัทผู้ผลิต ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก ก  
2.4 เป็นของใหม ่ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

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

รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ 
  3.2 รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิมภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวงรวมถึงค่ำใช้จ่ำย
ในกำรด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช จังหวัดชลบุรี โดยยกเว้นค่ำ
อำกรทำงศุลกำกรส ำหรับรำยกำรพัสดุที่น ำเข้ำในรำชอำณำจักร 
  3.3 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร 
จ ำนวนภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น 
  3.4 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำก 
ผู้ที่เสนอรำคำรวมทั้งสิ้นต่ ำสุด ซึ่งด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
  3.5 ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิก
โดยไม่พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯเป็นเด็ดขำด  
ผู้เสนอรำคำจะเรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพขำยพัสดุที่เสนอรำคำ 
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อ

แล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  4.3 ผู้เสนอรำคำต้องมีคุณสมบัติอย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง ดังนี้ 
   4.3.1 เป็นบริษัทผู้ผลิตหรือ 
   4.3.2 เป็นผู้แทนจ ำหน่ำยที่ได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทผู้ผลิตหรือตัวแทนจ ำหน่ำย 
  4.4 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือ
แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 
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  4.5 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำนของรัฐ ซึ่งได้ด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงด้วยระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ (e–Government  Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของ
กรมบัญชีกลำงที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ 

4.6 ผู้เสนอรำคำที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องรับจ่ำยผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมี
มูลค่ำไม่เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจรับจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

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 ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อ  
ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.7 หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือ
มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำม
กฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของ  
ผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 5.1.8 ส ำเนำเอกสำรแสดงคุณสมบัติของผู้เสนอรำคำ ตำมข้อ 4.3 โดยจะต้องเสนอเอกสำรแต่งตั้ง
กำรเป็นผู้แทนจ ำหน่ำย โดยผู้ที่ท ำเอกสำรหรือลงนำมในเอกสำรดังกล่ำวจะต้องเป็นผู้มีอ ำนำจในกำรลงนำมใน
เอกสำรนั้นในนำมของหน่วยงำนหรือนิติบุคคล 

5.2 หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
 5.2.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ
 5.2.2 แค็ตตำล็อก และรำยละเอียดของพัสดุ จะต้องระบุ รุ่น บริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้
ชัดเจนทุกรำยกำร 
 5.2.3 หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ทำงบริษัทฯ 

ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับไว้พิจำรณำ 

6. ข้อก าหนดในการส่งมอบ 
6.1 ผู้ขำยต้องส่งมอบ RIB ตรำอักษร ZODIAC  รุ่น SRA-750 IO จ ำนวน 2 ล ำ และ RIB ตรำอักษร ZODIAC  

รุ่น SR-6.3 IO จ ำนวน 2 ล ำ ซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
 6.2 ผู้ขำยต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำพัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ไม่เป็นของเก่ำเก็บไม่เคยใช้งำนมำ
ก่อนอยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดซื้อครั้งนี้จำกบริษัทผู้ผลิต 
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 6.3 ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของ RIB ตรำอักษร ZODIAC ทั้ง 4 ล ำ ฉบับภำษำไทยหรือ
ภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้ งำน ในวันตรวจรับ 
โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ดังรำยกำรก ำหนดไว้ตำมผนวก ก ข้อ 3 

7. การตรวจรับ 
 ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อก ำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่
จะไม่รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบน ำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมในสัญญำ 

9. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
9.1 ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 12 (สิบสอง) 

เดือน นับถัดจำกวันที่ทำงกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้ว หรือ 23 (ยี่สิบสำม) เดือน นับถัดจำกวันที่ส่ง
มอบสินค้ำให้กับทำงบริษัทฯ แล้วแต่อย่ำงหนึ่งอย่ำงใดถึงก่อน หำกเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำยระหว่ำงใช้
งำนตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน ผู้ขำยต้องมำด ำเนินกำรภำยใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำก
ทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ ในกำรซ่อมท ำหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้
สำมำรถใช้บริษัทฯ ได้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องน ำพัสดุมำให้ทำงบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ช ำรุด 
และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้งำนได้ดังเดิมโดยไม่คิด
ค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำย
ให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน 270 (สองร้อยเจ็ดสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรช ำรุด และ/หรือ
เสียหำยจำกทำงบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงบริษัทฯ ว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรช ำรุด และ/หรือ
เสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ตำมข้อ 
9.1 ทำงบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอ่ืนมำท ำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็น 
ผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 

10. บทปรับ 
 หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯก ำหนด ผู้ขำยต้องช ำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน 
ในอัตรำร้อยละ 0.2 (ศูนย์จุดสอง) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบนับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบตำม
สัญญำที่ได้ท ำไว้กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วนแต่รวมค่ำปรับ
ทั้งหมดไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของมูลค่ำสัญญำ 
11. หลักประกันสัญญา 

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

หลักประกันกำรช ำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย 
งวดที่ 2 จ ำนวนร้อยละ 80 (แปดสิบ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบสินค้ำเป็นทีเ่รียบร้อย 
งวดที่ 3 จ ำนวนร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ให้บริกำรทำงเทคนิคเป็นที่เรียบร้อย 

13. ระยะเวลายืนราคา 
 รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ 60 (หกสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ 
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ผนวก ก 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (Technical Requirement Specification) 

Rigid Inflatable Boat (RIB) 
1. สิ่งที่ต้องการ  
 1.1  RIB ตรำอักษร ZODIAC MILPRO รุ่น SRA-750 IO  จ ำนวน 2 ล ำ 
 1.2  RIB ตรำอักษร ZODIAC MILPRO รุ่น SR-6.3 IO  จ ำนวน 2 ล ำ 
2. คุณลักษณะทางเทคนิค (Technical Data) 
 2.1 RIB for surveillance (ZODIAC MILPRO Model SRA-750 IO) 
  Two (2) inboard/sterndrive diesels RIB for surveillance. RIB maximum speed shall be not 

less than 25 knots can accommodate 10 personals (8 passengers, 2 boat crews), with shock-
absorbed seats. RIB shall be glass-reinforced plastic (GRP) or aluminum hull with hypalon fabric 
tube.  

   Technical characteristics   
   Length Overall:  7.50 m 
   Length Hull:  6.34 m 
   Beam Overall:  2.76 m 
   Beam Hull:  2.20 m 
   Buoyancy Tube Diameter: 0.56 m 
   Weight FRB configuration: 2420 kg 
   Hull Draught – Full Load: 0.54 m 
   Buoyancy Tube Construction 
   Fabric:   Military grey, 1670 dtx, polyester, CSM/neoprene 
   Airtight Compartments: Not less than 5 
   Inflation Pressure:  240 mbar  
   Engine Specifications 
   Steyr SE306J38 Marine 
   4-stroke, water-cooler diesel engine inboard 
   Output:   Not less than 215 kw @ 3300 rpm  
      (Not less than 292 hp @ 3300 rpm) 
   Torque:   588 Nm@3300 rpm 
   Displacement:  3.2 liter 
   Bore x stroke:  85 mm x 94 mm 
   Cylinders:  6 in line 
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   Combustion system: Direct injection 
   Aspiration:  Turbocharged with intercooler  
 2.2 RIB for utility (ZODIAC MILPRO Model SR-6.3 IO) 
  Two (2) inboard/sterndrive diesels RIB for utility. RIB maximum speed shall be not less than 

25 knots can accommodate 10 personals. RIB shall be fiberglass hull with hypalon fabric tube. 
   Technical characteristics   
   Length Overall:  6.42 m 
   Length Hull:  4.60 m 
   Beam Overall:  2.34 m 
   Beam Hull:  1.32 m 
   Buoyancy Tube Diameter: 0.50 m 
   Weight empty:  1390 kg 
   Buoyancy Tube Construction 
   Fabric:   Military grey, 1670 dtx, polyester, CSM/neoprene 
   Airtight Compartments: Not less than 7 
   Inflation Pressure:  240 mbar 
   Engine Specifications 
   Yanmar 4LHA-STP 
   4-stroke, water-cooler diesel engine inboard 
   Output:   Not less than 177 kw @ 3300 rpm  
      (Not less than 240 mhp @ 3300 rpm) 
   Displacement:  3.455 liter 
   Bore x stroke:  100 mm x 110 mm 
   Cylinders:  4 in line 
   Combustion system: Direct injection 
   Aspiration:  Turbocharged with intercooler 

3. เอกสารทางเทคนิค (Technical Documentation)  
 3.1  หนังสือคู่มือกำรใช้งำน (Operator’s manual) 
 3.2  หนังสือคู่มือกำรติดตั้ง (Instructions for installation) 
 3.3  หนังสือรำยกำรอะไหล่และอุปกรณ์ (Parts list)  
 3.4  เอกสำรรับรองผลิตภัณฑ์จำกผู้ผลิต (Certificate of material) 
 3.5  แบบแสดงกำรท ำงำนและไดอะแกรมไฟฟ้ำ (Schematic and electric diagram) 
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4. การให้บริการทางเทคนิค (Technical Service)  
 4.1 ผู้ขำยจะต้องจัดให้มีวิศวกรในกำร Setting to Work (STW), พร้อมทั้งร่วมทดสอบกำรปฏิบัติงำนของเรือ 
RIB ในกำรทดสอบหน้ำท่ำ (HAT) และ กำรทดสอบทำงทะเล (SAT) 
  4.2 ผู้ขำยต้องส่งแบบเรือ RIB เพื่อให้บริษัทฯ ออกแบบ seating รองรับเรือ ภำยใน 30 วันหลังจำกบริษัทฯ ท ำ
สัญญำซื้อขำยกับผู้ขำยแล้ว 
 4.3 ผู้ขำยต้องส่งขนำดและน้ ำหนักของอุปกรณ์ที่ต้องจับยึดหรือมี seating รองรับภำยใน 30 วันหลังจำกบริษัทฯ 
ท ำสัญญำซื้อขำยกับผู้ขำยแล้ว 

5. การฝึกอบรม (Training) 
 5.1  ผู้ขำยต้องจัดให้มีกำรฝึกอบรม Operation Training ระดับ O level จ ำนวนอย่ำงน้อย 1 วัน และมีผู้เข้ำรับ
กำรฝึกอบรมอย่ำงน้อย 20 คน 

 


