
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง 

 

 

๑. ชื่อโครงการ..... การว่าจ้างสร้างหางเสือ ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง             

     กิจกรรม .........การว่าจ้างสร้างหางเสือ จ านวน ๒ ชุด ส าหรับโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง           

      /หน่วยงานเจ้าของโครงการ ส านักงานโครงการเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง ล าที่ ๒  บริษัท อู่กรุงเทพ จ ากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร ๘,๕๖๐,๐๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๓. วันที่ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 

       เป็นเงิน  ๘,๕๐๖,๕๐๐ บาท (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ๗%)   

  ๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       จากการสืบราคาปัจจุบัน จากผู้มีอาชีพรับจ้าง ดังนี้ 

       ๔.๑ บริษัท สุธี ดชิเฮด แอนด์ เมททิลฟอร์ม จ ากัด 

       ๔.๒ บริษัท ซี เอส บี ควอลิตี้แท็งค์ จ ากัด  

       ๔.๓ บริษัท ไทยโคลอน จ ากัด 

       ๔.๔ บริษัท พลาสม่า เอ็นเนอร์ยี่ จ ากัด 

   ๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้ก าหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 

       ๕.๑  นายวิทยา    เลิศบัวสิน       ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าแผนกบริหารงานพัสดุ 

       ๕.๒  นายวิศรุฒ    อนนัตเดโชชัย  พนักงานพัสดุ ๒  
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รายละเอียด ข้อก าหนดและขอบเขตงาน 

การจัดจ้างสร้าง หางเสือ (Rudder) ส าหรับการสร้างเรือตรวจการณ์ไกลฝั่ง 
 

1. วัตถุประสงค์ 
     บริษัท อู่กรุงเทพ จ ำกัด มีควำมประสงค์ด ำเนินกำรจัดจ้ำงสร้ำงหำงเสือ (Rudder) เพ่ือส่งมอบให้กับกองทัพเรือ 
ส ำหรับใช้ในกำรสร้ำงเรือตรวจกำรณ์ไกลฝั่ง 

2. ข้อก าหนดความต้องการ 
2.1  หำงเสือ (Rudder) จ ำนวน 2 (สอง) ชุด พร้อม แบริ่ง ปลอกเพลำ 2 ชนิด พร้อมใบรับรองจำก Lloyd’s 

Register และท ำกำร Blue-Fit ระหว่ำงเพลำหำงเสือ กับ ก้ำนหมุนของระบบควบคุมหำงเสือ (Tiller Arm) โดยหำงเสือ
และอุปกรณ์ต่ำงๆ ต้องมรีำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะตำมผนวก ก ที่แนบ 

2.2  เป็นของใหม่ ไม่เก่ำเก็บ และไม่เคยใช้งำนมำก่อน 

3. ข้อก าหนดในการเสนอราคา 
 3.1 รำคำที่เสนอเป็นรำคำรวมภำษีมูลค่ำเพ่ิม ภำษีอ่ืน ๆ และค่ำใช้จ่ำยอ่ืนใดทั้งสิ้นทั้งปวง รวมถึงค่ำใช้จ่ำยในกำร
ด ำเนินกำรทำงศุลกำกร ตลอดจนค่ำขนส่งถึง ณ อู่รำชนำวีมหิดลอดุลยเดช อ ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี พร้อมทั้งแนบ
รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุที่เสนอขำย ให้ตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ 
  3.2 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำต่อหน่วยของแต่ละรำยกำร รำคำรวมแต่ละรำยกำร รำคำรวมทุกรำยกำร จ ำนวน
ภำษีมูลค่ำเพ่ิมของรำคำรวมทุกรำยกำร และรำคำรวมทั้งสิ้น 
  3.3 ผู้เสนอรำคำต้องเสนอรำคำครบทุกรำยกำร ทำงบริษัทฯ จะไม่แยกซื้อ โดยพิจำรณำจัดซื้อจำกผู้ที่เสนอรำคำรวม
ทั้งสิ้นต่ ำสุด ซึ่งด ำเนินกำรถูกต้องตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
  3.4 ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรำคำใดรำคำหนึ่ง หรือรำคำที่เสนอทั้งหมดก็ได้ หรืออำจยกเลิกโดยไม่
พิจำรณำจัดหำเลยก็ได้สุดแล้วแต่จะพิจำรณำ และให้ถือว่ำกำรตัดสินของทำงบริษัทฯ เป็นเด็ดขำด ผู้เสนอรำคำจะ
เรียกร้องค่ำเสียหำยใด ๆ มิได้ 

4. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
4.1 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้มีอำชีพรับจ้ำงตำมที่เสนอรำคำ 
4.2 ผู้เสนอรำคำต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรำยชื่อผู้ทิ้งงำนของทำงรำชกำรและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่

เป็นผู้ที่ได้รับผลของกำรสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ทิ้งงำนตำมระเบียบของทำงรำชกำร 
  4.3 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้ำเป็นคู่สัญญำ ต้องไม่อยู่ในฐำนะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรำยรับรำยจ่ำย หรือแสดงบัญชี
รำยรับรำยจ่ำยไม่ถูกต้องครบถ้วนในสำระส ำคัญ 

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 ำนำจควบคุมและบัญชีรำยชื่อผู้ถือหุ้นรำย
ใหญ่ พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
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 5.1.7 หนังสือมอบอ ำนำจ ในกรณีที่ผู้เสนอรำคำ มอบอ ำนำจให้บุคลอ่ืนยื่นข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจ
ให้บุคลอ่ืนลงนำมในข้อเสนอรำคำแทน หรือมอบอ ำนำจในกรณีอ่ืนๆ ซึ่งปิดอำกรแสตมป์ตำมกฎหมำย พร้อมส ำเนำบัตร
ประจ ำตัวประชำชน หรือส ำเนำหนังสือเดินทำง และส ำเนำทะเบียนบ้ำนของผู้มอบอ ำนำจและผู้รับมอบอ ำนำจ พร้อม
รับรองส ำเนำถูกต้อง  
 5.2 หลักฐำนทำงด้ำนคุณลักษณะทำงเทคนิค 
  5.2.1 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ ที่เสนอขำยต้องตรงกับควำมต้องกำรของทำงบริษัทฯ   
  5.2.2 รำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ จะต้องระบุบริษัทผู้ผลิต และประเทศผู้ผลิตให้ชัดเจน 
  5.2.3 หำกไม่มีเอกสำรหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำตำมข้อ 5.2.1 – 5.2.2 ทำงบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่
รับไว้พิจำรณำ 

 6. ข้อก าหนดในการส่งมอบ  
 6.1 หำงเสือ (Rudder) ซึ่งมีรำยละเอียด และคุณลักษณะเฉพำะตำมท่ีทำงบริษัทฯ ก ำหนด 
 6.2  ผู้รับจ้ำงต้องมีเอกสำรฉบับจริงรับรองว่ำ พัสดุที่ส่งมอบเป็นของใหม่ ไม่เป็นของเก่ำเก็บ ไม่เคยใช้งำนมำก่อน 
อยู่ในสภำพใช้งำนได้ทันทีทุกรำยกำรของกำรจัดจ้ำงครั้งนี้  
 6.3 ผู้ขำยต้องส่งมอบเอกสำรต่ำง ๆ ของหำงเสือ (Rudder) ฉบับภำษำไทยหรือภำษำอังกฤษ ให้กับคณะกรรมกำร
ตรวจรับ ตรวจสอบควำมถูกต้องสมบูรณ์และรับไว้ใช้งำน ในวันส่งมอบพัสดุ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น  

7. การตรวจรับ 
  7.1 ถ้ำทำงบริษัทฯ พิจำรณำแล้วเห็นว่ำจ ำเป็นจะต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนพัสดุ ณ โรงงำนผู้ผลิต 
(Factory Acceptance Test, FAT) ผู้ขำยต้องทดสอบ หรือทดลองกำรใช้งำนต่อหน้ำคณะกรรมกำรตรวจรับ พร้อมทั้ง 
ส่งมอบบันทึกผลกำรทดสอบ หรือทดลองให้กับคณะกรรมกำรตรวจรับ และทำงบริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในควำมเสียหำย
ใด ๆ ที่เกิดข้ึนจำกกำรทดสอบ หรือทดลองนั้น 
 7.2 ถ้ำปรำกฏว่ำพัสดุที่ส่งมอบไม่ตรงตำมควำมข้อก ำหนดของเงื่อนไขตำมสัญญำ ทำงบริษัทฯ ทรงไว้ซึ่งสิทธิ์ที่จะไม่
รับของนั้น ในกรณีเช่นนี้ผู้ขำยจะต้องรีบน ำพัสดุที่ถูกต้องมำเปลี่ยนให้โดยเร็ว 

8. ระยะเวลาด าเนินการ 
 ส่งมอบให้แล้วเสร็จภำยใน 200 (สองร้อย) วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับใบสั่งซื้อหรือวันลงนำมในสัญญำ 

9. การรับประกันการช ารุดบกพร่อง 
 9.1 ผู้ขำยต้องให้กำรรับประกันพัสดุตำมมำตรฐำนของบริษัทผู้ผลิต แต่ต้องไม่น้อยกว่ำ 12  (สิบสอง) เดือน นับถัด
จำกวันที่ทำงกองทัพเรือรับมอบเรือเรียบร้อยแล้ว หรือ 32 (สำมสิบสอง) เดือน นับถัดจำกวันที่สินค้ำถึงสถำนที่ส่งมอบ 
แล้วแต่อย่ำงใดอย่ำงถึงถึงก่อน หำกเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำยระหว่ำงใช้งำนตำมปกติภำยในระยะเวลำรับประกัน 
ผู้ขำยต้องมำด ำเนินกำรภำยใน 7 (เจ็ด) วัน หลังจำกที่ได้รับแจ้งจำกทำงบริษัทฯ โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
ทั้งนี้ ในกำรซ่อมท ำหำกไม่สำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้สำมำรถใช้รำชกำรได้ภำยใน 30 (สำมสิบ) วัน ผู้ขำยต้องน ำพัสดุมำ
ให้ทำงบริษัทฯ ใช้ทดแทนพัสดุที่ช ำรุด และ/หรือเสียหำย จนกว่ำจะสำมำรถด ำเนินกำรแก้ไขให้แล้วเสร็จ และสำมำรถใช้
งำนได้ดังเดิมโดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพ่ิมเติมใด ๆ ทั้งสิ้น ในกรณีที่ผู้ขำยต้องจัดส่งพัสดุใหม่ทดแทนของเก่ำที่ช ำรุด และ/หรือ
เสียหำยให้แก่ทำงบริษัทฯ ให้ส่งพัสดุภำยใน 200 (สองร้อย )  วัน นับถัดจำกวันที่ได้รับแจ้งกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำย
จำกทำงบริษัทฯ  โดยไม่คิดค่ำใช้จ่ำยเพิ่มเติมใด ๆ ทั้งสิ้น 
 9.2 ภำยในระยะเวลำรับประกัน เมื่อผู้ขำยได้รับแจ้งจำกทำงรำชกำรว่ำพัสดุนั้นเกิดกำรช ำรุด และ/หรือเสียหำย
ระหว่ำงใช้งำนตำมปกติ และผู้ขำยไม่มำด ำเนินกำรภำยในระยะเวลำที่ทำงบริษัทฯ ก ำหนดไว้ตำมข้อ 9.1 ทำงบริษัทฯ ขอ
สงวนสิทธิ์ที่จะจ้ำงบริษัท/ห้ำง/ร้ำน หรือบุคคลอื่นมำท ำกำรแก้ไข โดยผู้ขำยต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยทั้งสิ้น 
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10. บทปรับ 
 หำกผู้ขำยไม่สำมำรถส่งสิ่งของได้ทันตำมที่ทำงบริษัทฯก ำหนด ผู้ขำยต้องช ำระค่ำปรับให้ผู้ซื้อเป็นรำยวัน ในอัตรำ
ร้อยละ 0.05 (ศูนย์จุดศูนย์ห้ำ) ของรำคำของที่ยังไม่ส่งมอบ นับแต่วันถัดจำกวันครบก ำหนดส่งมอบตำม สัญญำที่ได้ท ำไว้
กับทำงบริษัทฯ จนถึงวันที่ผู้ขำยได้น ำสิ่งของมำส่งมอบให้จนถูกต้องครบถ้วน  หำกค่ำปรับมีมูลค่ำเกินร้อยละ 10 (สิบ) 
ของมูลค่ำสัญญำ บริษัทฯคงสิทธิ์ที่จะยกเลิกสัญญำ 

11. หลักประกันสัญญา 
  ผู้ขำยจะต้องน ำหลักประกันสัญญำมูลค่ำร้อยละ 5 (ห้ำ) ของมูลค่ำสัญญำมำมอบไว้เป็นหลักประกันแก่บริษัทฯ ใน
วันท ำสัญญำ 

12. เงื่อนไขการช าระเงิน 
กำรช ำระเงินเป็นงวด ดังนี้ 
งวดที่ 1 เงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำ จ ำนวนร้อยละ15 (สิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ จะช ำระเมื่อผู้ขำยได้วำงหลักประกัน

กำรช ำระเงินค่ำสินค้ำล่วงหน้ำเป็นที่เรียบร้อย 
งวดที่ 2 จ ำนวนร้อยละ 75 (เจ็ดสิบห้ำ) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ หำงเสือ ให้ผู้ซื้อเรียบร้อยแล้ว 
งวดที่ 3 จ ำนวนร้อยละ 8 (แปด) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยได้ส่งมอบ ใบรับรองของ Lloyd’s Register ให้ผู้

ซื้อเรียบร้อยแล้ว  
งวดที่ 4 จ ำนวนร้อยละ 2 (สอง) ของมูลค่ำตำมสัญญำ เมื่อผู้ขำยให้บริกำรตรวจสอบกำรติดตั้ง ครบถ้วนเรียบร้อย

แล้ว 

13. ระยะเวลายืนราคา 
 รำคำที่เสนอ ต้องยืนรำคำ 90 (เก้ำสิบ) วัน นับถัดจำกวันที่เสนอรำคำ 

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

1. สิ่งท่ีต้องการ หำงเสือเรือ (Rudder) จ ำนวน 2 ใบ (ฝั่งซ้ำยและขวำ) 
2. คุณลักษณะทางเทคนิค (TECHNICAL DATA) 

2.1 General;  To provide project coordinator, safety supervisor, steel fitters, markers, 4G/6G 
welders, grinders, Painters and blasters, QA & QC, machinist, lifting supervisor, rigger, General 
labours, crane services, machinery, equipment, tools, materials, transportation and 
consumables to carry out fabrication of 2 rudder as per drawing no: TRT.009.XX.0009  
2.2 Rudder Stock 

2.2.1 To arrange and carry out QA/QC inspection of material with Lloyds surveyor 
2.2.2 To supply forged steel shaft according to BS EN 10222-4 P355QH1 yield stress min. 

275 N/mm2, tensile strength min. 470 N/mm2, max. Carbon content 0.2% (or equivalent or 
better as per class surveyor acceptance), OD 600MM X 3,655MM or sufficient dimension for 
machining as per drawing, and carry out machining of rudder stock. 
 2.2.3 To supply and machine Copper/Tin casting sleeve according to EN 1982-CB480K-G2 
(or equivalent or better as per class surveyor acceptance), to size OD 499mm x ID 420mm x 
755mm length 

2.2.4 To supply and machine Stainless steel 316L Liner, to size OD 292mm x ID 218mm X 
80mm length 

To supply Orkot bearing, raw size OD 500mm x ID 440mm x 510mm length. 
 2.3 Rudder Blade 

2.3.1 To supply DH36 (or equivalent or better as per class surveyor acceptance) 10mm, 
15mm , 20mm & 25mm plates as per drawing to carry out rolling and bending of plates to 
fabricate rudder.  

2.3.2 To carry out marking and sequence cutting of web placed as per drawing. 
2.3.3 To supply materials to carry out fabrication of jig and fixtures for rudder.  
2.3.4 To carry out fitting of pre-cut web and plates.  
2.3.5 To carry out welding of the rudder stock to rudder blade as per requirement.  
2.3.6 To arrange & assist Lloyds surveyor for inspection of completed rudder assembly 

and any pre-requisite by surveyor. 
2.3.7 Rudder to be water tight checked to compressed air of 0.2 bar  
2.3.8 To carry out blasting and seal weld pockets with Intergard 821. 
2.3.9 To carry out power brush and full coat system as per interior paint 
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2.4 Test and delivery 
    2.4.1 To carry out blue fitting on shaft and tiller at a specified workshop in Thailand. 
    2.4.2 To carry out lifting point load test on rudder 
    2.4.3 To carry out preservation for delivery 
    2.4.4 To deliver rudder at INCOTERM – DDP Mahidol Adulyadej Naval Dockyard 

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

 4. การร่วมทดสอบขั้นโรงงาน (witness of Factory Acceptance Test) 
4.1 ตัวแทนผู้ซื้อจะร่วมดูกำรทดสอบ blue-fit ที่โรงงำนที่ผู้ซื้อและผู้ขำยเห็นชอบร่วมกัน 

……………………………………………………………… 
 
 




