
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอางอิง) 

ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง 

 

 

 ๑. ชื่อโครงการ..... การจัดหาแผนเหล็กตัวเรือ สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง โดยวิธีพิเศษ 

     กิจกรรม .........จัดหาแผนเหล็กตัวเรือ สําหรับโครงการเรือตรวจการณไกลฝง โดยวิธีพิเศษ 

      /หนวยงานเจาของโครงการ สํานักโครงการเรือตรวจการณไกลฝง ลําท่ี ๒  บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด     

   ๒. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร  ๕๐๙,๐๔๗.๘๗  เหรียญสหรัฐ  

  ๓. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) วันท่ี  ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

       เปนเงิน  ๕๐๙,๐๔๗.๘๗ เหรียญสหรัฐ  

  ๔. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       จากการสืบราคาปจจุบัน จากทองตลาด ๑ ราย ดังนี้ 

       ๔.๑  DAEWOO International Corporation 

   ๕. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง) 

       ๕.๑  นางจันทรทิพย  ซําศิริพงษ  หัวหนาแผนกบริหารงานพัสดุ  

 

                         

 

 

 

 

 

 



-๑- 
 

รายละเอียด ขอกําหนดและขอบเขตงาน 

การจัดซ้ือแผนเหล็กตัวเรือ จํานวน ๑๗ รายการ 

๑. วัตถุประสงค 

     บริษัท อูกรุงเทพ จํากัด มีความประสงคดําเนินการจัดซ้ือแผนเหล็กตัวเรือ จํานวน ๑๗ รายการ เพ่ือสง

มอบใหกับกองทัพเรือ สําหรับใชในการสรางเรือตรวจการณไกลฝง 

๒. ขอกําหนดความตองการ 

     ๒.๑ เปนแผนเหล็ก ท่ีผลิตจากโรงงานผูผลิตภายในประเทศหรือตางประเทศ โดยมีรายละเอียดของ 

คุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไวในเอกสารแนบทาย (ANNEX A : Technical Requirement Specification) 

๒.๒ เปนแผนเหล็กใหม ไมเกาเก็บ ไมเคยใชงานมากอน และผลิตจากโรงงานผูผลิตเดียวกัน 

๓. ขอกําหนดในการเสนอราคา 

  ราคาท่ีเสนอเปนราคารวมคาขนสงถึง ณ ทาเรือแหลมฉบัง จังหวัดชลบุรี ในเง่ือนไข ซีไอเอฟ ตาม 

Incoterm 2000 หรือ Incoterm 2010 และภาษีอ่ืนๆ ทุกชนิด  โดยยกเวนคาอากรทางศุลกากร สําหรับ

รายการพัสดุท่ีนําเขาจากตางประเทศ 

 ๔. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

๔.๑ ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีเสนอราคา 

๔.๒ ผูเสนอราคาตองไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ

แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

๔.๓ ผูเสนอราคาท่ีจะเขาเปนคูสัญญา ตองรับจายผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแตละครั้งซ่ึงมี

มูลคาไมเกินสามหม่ืนบาท คูสัญญาอาจรับจายเปนเงินสดก็ได 

๕ หลักฐานประกอบการพิจารณา 

๕.๑ หลักฐานทางดานคุณสมบัติของผูเสนอราคา 

  ๕.๑.๑ สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๕.๑.๒ สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๕.๑.๓ สําเนาทะเบียนพาณิชย พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๕.๑.๔ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๕.๑.๕ สําเนาหนังสือรับรองตราประทับ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง (ถามี) 

  ๕.๑.๖ สําเนาบัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุมและบัญชีรายชื่อผูถือ

หุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 

  ๕.๑.๗ หนังสือมอบอํานาจ ในกรณีท่ีผูเสนอราคา มอบอํานาจใหบุคลอ่ืนยื่นขอเสนอราคาแทน หรือ

มอบอํานาจใหบุคลอ่ืนลงนามในขอเสนอราคาแทน หรือมอบอํานาจในกรณีอ่ืนๆ ซ่ึงปดอากรแสตมปตาม

กฎหมาย พรอมสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือสําเนาหนังสือเดินทาง และสําเนาทะเบียนบานของผูมอบ

อํานาจและผูรับมอบอํานาจ พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
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๕.๒ หลักฐานทางดานคุณลักษณะทางเทคนิค 

            ๕.๒.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของแผนเหล็ก ท่ีเสนอขายตองตรงกับความตองการของทาง

บริษัทฯ โดยจะตองระบุชื่อบริษัทผูผลิต และประเทศผูผลิตใหชัดเจนทุกรายการ 

      ๕.๒.๒ สําเนาเอกสารแสดงบัญชีรายชื่อผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตเหล็กท่ีไดรับการยอมรับจากสมาคม

จัดชั้นเรือ (List of Approved Steelmakers and Manufactures of Rolled Steel Plates, strip, Sections & 

Bars By Member International Association of Classification Societies (IACS)) โดยจะตองมี

รายละเอียดอยางนอยดังนี้ 

   - ชื่อผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตเหล็ก และประเทศผูผลิต 

   - ท่ีอยูของผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตเหล็ก 

   - Certificate No. 

   - ท่ีตั้งสํานักงานของสมาคมจัดชั้นเรือท่ีอางถึงในประเทศของผูผลิตหรือโรงงาน

ผูผลิตเหล็ก 

   - ผลิตภัณฑ (Product) ท่ีผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตสามารถผลิตออกจําหนายได เชน 

Steel, Strip, Sections & Bars เปนตน 

   - ประเภท (Category) ของเหล็กท่ีสามารถผลิตได เชน Normal Strength, Higher 

Strength, Boiler & Pressure Vessel เปนตน 

   - เกรด (Grade) ของเหล็กท่ีสามารถผลิตได เชน Grade A, B, D, E, AH32, AH36, 

DH32,DH36,EH32, EH36 เปนตน 

   - ความหนาหรือเสนผานศูนยกลางสูงสุด (Max. Thickness/Diameter, mm.) ของ

เหล็กท่ีสามารถผลิตได 

   สมาคมจัดชั้นเรือท่ีทางบริษัทฯ ยอมรับคือ  LR (Lloyd’s Register) หรือ          

GL (Germanicher Lloyd)  

    โดยรายชื่อผูผลิตหรือโรงงานผูผลิตและประเทศผูผลิตเหล็กตามท่ีอางถึงใน        

ขอ ๕.๒.๒ จะตองปรากฏอยูในเอกสารแสดงบัญชีรายชื่อผูผลิต หรือโรงงานผูผลิตเหล็กท่ีไดรับการยอมรับจาก

สมาคมจัดชั้นเรือในขอนี้ดวย 

   ๕.๒.๓ สําเนาใบรับรอง (Certificate) ของสมาคมจัดชั้นเรือท่ีมีหมายเลข Certificate No. ตรงกับท่ี

ระบุไวในขอ ๕.๒.๒ และมีผลบังคับใชจนถึงวันท่ียื่นเสนอราคา 

           ๕.๒.๔ สําเนาตัวอยางเอกสารการตรวจสอบการผลิตของแผนเหล็ก (Inspection Certification 

Test Certificate) อยางนอย ๑ ตัวอยาง หรือเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและ

มาตรฐานของแผนเหล็ก ตามท่ีทางบริษัทฯตองการ ท่ีอางถึงในขอ ๕.๒.๒ ใหกับทางบริษัทฯเพ่ือประกอบการ

พิจารณา 
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  ๕.๒.๕ หากไมมีเอกสารหลักฐานประกอบการพิจารณาตามขอ ๕.๒.๑ – ๕.๒.๔ ทางบริษัทฯขอ

สงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับไวพิจารณา 

๖.  ขอกําหนดในการสงมอบและตรวจรับพัสดุ 

๖.๑ ถาสิ่งของท่ีจะสงมอบใหแกผู ซ้ือตามสัญญานี้ เปนสิ่งของท่ีผูขายจะตองสั่ง หรือนําเขามาจาก

ตางประเทศ และสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถ

ใหบริการรับขนได ตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการให

สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแต

จะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม กอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย หรือเปนของท่ี

รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม ประเทศไทย ประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได  ท้ังนี้ไมวาการสั่ง หรือสั่งซ้ือ

สิ่งของดังกลาวจากตางประเทศ จะเปนแบบ เอฟโอบี, ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ, ดีเอพี, หรือแบบอ่ืนใด 

      ๖.๒ ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามขอ ๖.๑ ผูขายจะตองสง

มอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทย 

หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซ้ือพรอมกับการสงสิ่งของดวย 

๖.๓ ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิ

เชนเดียวกับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทา กระทรวงคมนาคม ให

บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได หรือหลักฐานซ่ึงแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือ

ไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมพาณิชยนาวีแลว อยางใดอยางหนึ่งแกผูซ้ือดวย 

๖.๔ ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใดดังกลาวในขอ ๖.๑ และขอ ๖.๒ ขางตนใหแกผูซ้ือ 

แตจะขอสงมอบสิ่งของดังกลาวใหผูซ้ือกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของผูซ้ือมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอน 

และชําระเงินคาสิ่งของเม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวได 

๖.๕ ผูขายตองแสดงเอกสาร หรือหลักฐานประกอบท่ีแสดงวาแผนเหล็ก ท่ีสงมอบมีคุณสมบัติและ

คุณลักษณะเฉพาะตรงตามมาตรฐานระบุไวในสัญญาหรือใบสั่งซ้ือทุกประการ 

๖.๖ ผูขายตองแสดงสําเนาเอกสารการผลิตท่ีไดรับการรับรองจากสถาบันจัดชั้นเรือ (Classification 

Certificate)  

๖.๗ ถาปรากฏวาสิ่งของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามความตองการของทางบริษัทฯ ผูซ้ือทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะ

ไมรับของนั้น ในกรณีเชนนี้ผูขายจะตองรีบนําสิ่งของท่ีถูกตองมาเปลี่ยนใหโดยเร็ว 

๗.  ระยะเวลาดําเนินการ 

     สงมอบใหแลวเสร็จภายใน  ๑๑๐ (รอยสิบ )  วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
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๘ . บทปรับ 

 หากผูขายไมสามารถสงมอบแผนเหล็กไดทันตามท่ีทางบริษัทฯกําหนด ผูขายตองชําระคาปรับใหผูซ้ือเปน

รายวัน ในอัตรารอยละ ๐.๐๕ (ศูนยจุดศูนยหา) ของราคาของท่ียังไมสงมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนด

สงมอบตามสัญญาท่ีไดทําไวกับทางบริษัทฯ จนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหจนถูกตองครบถวน 

๙. การรับประกัน 

ผูขายตองใหการรับประกันพัสดุท่ีสงมอบ เปนเวลาไมนอยกวา ๓๖๕ (สามรอยหกสิบหา)วัน นับถัดจาก

วันท่ีทางผูซ้ือไดรับมอบพัสดุไวใชเรียบรอยแลว โดยภายในระยะเวลาดังกลาวหากพัสดุมีการเสื่อมสภาพหรือ

เสียหายไมสามารถนํามาใชงานได ผูขายตองจัดสงพัสดุใหใหมทดแทนของเดิมภายใน ๙๐ (เกาสิบ) วัน  นับถัด

จากวันท่ีไดรับแจงจากทางผูซ้ือ โดยไมคิดคาใชจายเพ่ิมเติมใดๆ ท้ังสิ้น  

๑๐. เง่ือนไขการชําระเงิน 

๑๐.๑ ผูซ้ือตกลงชําระเงินคาแผนเหล็ก ใหแกผูขายเม่ือผูซ้ือไดรับมอบสิ่งของและตรวจรับไวโดยครบถวน

แลว 

๑๐.๒ การจายเงินตามเง่ือนไขนี้ ผูซ้ือจะโอนเงินเขาบัญชีธนาคารของผูขายโดยตรง ท้ังนี้ ผูขายเปนผู

รับภาระเงินหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจาก

จํานวนเงินโอนในงวดนั้น 

๑๑. กําหนดยืนราคา 

 ราคาท่ีเสนอตองยืนราคาถึงวันท่ี ๓๑ มกราคม ๒๕๕๙ 

๑๒. หลักประกันสัญญา 

 ๑๒.๑ ผูขายตองวางหลักประกันสัญญา จํานวนรอยละ ๕ (หา) ของมูลคาตามสัญญา 

 ๑๒.๒ หากมีการชําระคาสินคาลวงหนา ผูซ้ือสามารถชําระคาสินคาลวงหนาไดไมเกินจํานวนรอยละ ๑๕ 

(สิบหา) ของมูลคาตามสัญญา และผูขายตองวางหลักประกันการชําระเงินคาสินคาลวงหนา ตามมูลคาท่ีไดจาย

ชําระจริงเต็มจํานวน  

 

  


