ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อ จัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง
1.ชื่อโครงการ จัดซื้อรถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า
2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ
แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคา สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี สำนักงานปลัดกระทรวงแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
2.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 900,400.- บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
3.วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เดือนมีนาคม 2563
4.แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ใช้ราคามาตรฐานสำนักงบประมาณกำหนด 886,400.- บาท
(แปดแสนแปดหมื่นหกพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
5.รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
5.1 นายไกรสร
ลาภตระการ นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
5.2 นางสาวมัณฑณา สนธิสุข
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ
5.3 นายสำเริง
ตรียัง
พนักงานขับรถ ส 2
กรรมการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
-----------------------------------1. หลักการและเหตุผล
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี มีความประสงค์การจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน
ปริ ม าตรกระบอกสู บ ไม่ ต่ ำ กว่ า 2,400 ซี ซี หรื อ กำลั ง เครื่ อ งยนต์ สู ง สุ ด ไม่ ต่ ำ กว่ า 110 กิ โ ลวั ต ต์
ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคา
อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) เพื่ อ ทดแทนรถยนต์ บ รรทุ ก ขั บ เคลื่ อ น 2 ล้ อ ซึ่ งได้ รับ มาเมื่ อ ปี งบประมาณ
พ.ศ.2549 โดยสำนักงานแรงงานจังหวัด ปทุมธานี ได้รับงบประมาณ ประจำปี พ.ศ.2563 แผนงานพื้นฐาน
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ วงเงินงบประมาณเพื่อการจัดซื้อ จำนวน 900,400.-บาท
(เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
2. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของสำนักงานแรงงานจังหวัด ปทุมธานี ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดความปลอดภัยในการปฏิบัติราชการของบุคลากรผู้ป ฏิบัติงาน และทดแทน
รถยนต์บรรทุกคันเก่า ที่เสื่อมสภาพ
3. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ
3.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
3.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสั ญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่ ว คราว เนื่ อ งจากเป็ น ผู้ ไม่ ผ่ านเกณฑ์ ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตามระเบี ย บที่
รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงการคลั ง กำหนด ตามที่ ป ระกาศเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง
3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อ ผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้ เป็ นผู้ ทิ้งงานของหน่ วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ที่ ผู้ ทิ้ งงานเป็ น หุ้ น ส่ ว น ผู้ จั ดการ กรรมการผู้ จัด การ ผู้ บ ริห าร ผู้ มี อ ำนาจในการดำเนิ น งาน ในกิจ การของ
นิติบุคคลนั้นด้วย
3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดไว้ในราชกิจจานุเบกษา
3.7 เป็ น บุ ค คลธรรมดาหรือ นิ ติ บุ ค คลที่ มี อาชี พ ขายพั ส ดุ ที่ ป ระกวดราคาอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
ดังกล่าว
3.8 ไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น ที่ยื่นขอเสนอให้แก่
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
/ 3.9 ไม่เป็น...

-23.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น
3.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
(Electronic Government Procurement: e–GP) ของกรมบัญชีกลาง
3.11 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เล็ ก ทรอนิ กส์ (Electronic Government Procurement : e–GP) ของกรมบั ญ ชี กลาง ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
3.12 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็น ผู้ ไม่แสดงบั ญ ชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญ ชี
รายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
3.13 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอซึ่งได้รับการคัดเลื อกเป็นคู่สั ญ ญาต้ องรั บและจ่ายเงินผ่ านบั ญ ชีธนาคาร
เว้ น แต่ ก ารจ่ า ยเงิ น แต่ ล ะครั้ ง ซึ่ ง มี มู ล ค่ า ไม่ เกิ น สามหมื่ น บาทคู่ สั ญ ญาอาจจ่ า ยเป็ น เงิ น สดก็ ไ ด้ ตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
3.14 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอราคาต้ อ งมี ห นั งสื อ แต่ งตั้ งตั ว แทนจำหน่ ายโดยตรงจากบริ ษั ท เจ้ าของ
ผลิตภัณฑ์ หรือบริษัทผู้ผลิตที่มีสาขาในประเทศไทย
3.15 ผู้ ยื่ น ข้อเสนอแนบแค็ตตาล็ อกที่ มีรายละเอียดของเครื่องยนต์และส่ ว นประกอบอื่น ๆ
ที่สำคัญเพื่อประกอบการพิจารณา และนำแค็ตตาล็อกฉบับจริงมามอบให้คณะกรรมการฯ ณ สำนักงานแรงงาน
จั ง หวั ด ภายใน 5 วั น ทำการ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา ทางระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์
เพื่อประโยชน์ต่อหน่วยงานในการประกอบการพิจารณา
3.16 ผู้ยื่นข้อเสนอราคาต้องจัดทำเอกสารตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะที่กำหนด
กับรายละเอียดทีผ่ ู้ยื่นข้อเสนอราคาเสนอ ตามตัวอย่างตารางเปรียบเทียบโดยระบุเอกสารอ้างอิงให้ถูกต้อง
อ้างถึงข้อ

คุณลักษณะที่
คุณลักษณะที่เสนอ
การ
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4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบรรทุ ก (ดี เซล) ขนาด 1 ตั น ปริ ม าตรกระบอกสูบ ไม่ ต่ ำ กว่า 2,400 ซี ซี หรื อกำลั ง
เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาส
หรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
4.1 รายละเอียดทั่วไป
-รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่ อน 2 ล้ อ ห้ องโดยสารเป็ นแบบดับเบิ้ลแคบ
4 ประตู ตอนท้ ายเป็ นกระบะบรรทุ ก พื้ นกระบะท้ ายปู ด้ วยพื้ นกระบะแบบ LINER พร้อมหลั งคาไฟเบอร์กลาส
หรื อเหล็ ก เครื่ องยนต์ อุ ปกรณ์ ประกอบและส่ วนควบเป็ นของใหม่ ไม่ เคยใช้ งานมาก่ อน เป็ นรุ่ นใหม่ ล่ าสุ ดที่
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายให้แก่ผู้ซื้อทั่วไป และพ่นกันสนิมและอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงาน คุณสมบัติของเครื่องยนต์
(มอก.) ให้เป็นไปตามที่สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประกาศใช้
/-ขนาดของ...

-3-ขนาดของตั วรถ ความกว้ างไม่ น้ อยกว่ า 1,800 มิ ลลิ เมตร ความยาวไม่ น้ อยกว่ า
5,300 มิลลิเมตร ความสูงไม่น้อยกว่า 1,800 มิลลิเมตร และระยะต่ำสุดจากพื้น 200 มิลลิเมตร
-ราคาที่เสนอเป็นราคารวมเครื่องปรับอากาศ วิทยุ ใส่แผ่น CD/DVD ฟิล์มกรองแสง
การจดทะเบียนรถ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีสรรพสามิต และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
4.2 ชนิดเครื่องยนต์
-ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลั งเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า
110 กิโลวัตต์
-เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ระบบจ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหัวฉีดไดเร็คอินเจ็คชั่นแบบ
คอมมอนเรลพร้อมเทอร์โบ
-ห้องโดยสารแบบดับเบิ้ ลแคบ 4 ประตู มีกระบะบรรทุกสำเร็จรูปพร้อมหลังคาไฟเบอร์
กลาสหรือเหล็ก พื้นกระบะท้ายปูด้วยพื้นกระบะแบบ LINER
4.3 ระบบขับเคลื่อน
-เกียร์อัตโนมัติ
-ระบบเบรค ABS พร้อม EBD เมื่อต้องเบรกอย่างกะทันหัน ช่วยป้องกันล้อล็อคและลื่นไถล
-ระบบกั นสะเทื อน ล้ อหน้ าเป็ นแบบอิ สระปี กนกคู่ หรื อทอชั่ นบาร์ พร้ อ มโช๊ คอั พ
และเหล็กกันโคลง
-ล้อหลังแบบใช้แหนบและโช๊คอัพ
4.4 ล้อและยาง
-ล้อชนิ ดอัล ลอยด์ พร้อมยางเรเดียล มียางอะไหล่ พร้อมกระทะล้อตามมาตรฐาน
โรงงานผู้ผลิต ต้องเป็นยางใหม่ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน
-มีกงล้อและยางอะไหล่พร้อมกุญแจล็อค จำนวน 1 ชุด
-มียางกันโคลนหน้า – หลัง
-กันชนหน้า – กันชนหลัง แบบมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
-มีความกว้างของฐานล้อไม่น้อยกว่า 3,080 มิลลิเมตร
4.5 ถังน้ำมันและเชื้อเพลิง
-ความจุของถังน้ำมันเชื่อเพลิงตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
-ฝาถังเป็นแบบที่สามารถปิดล็อคได้
4.6 อุปกรณ์มาตรฐาน
-กุญแจรีโมทพร้อมระบบป้องกันการสตาร์ทด้วยกุญแจปลอมตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
-มีวิท ยุ ใส่ แผ่ น CD/DVD พร้อมกล้ องมองหลั ง พร้อ มลำโพง ตามมาตรฐานของ
บริษัทผู้ผลิต
-สีของตัวรถสำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีเป็นผู้กำหนด และเป็นสีพิเศษ (เมธาลิค)
-รถยนต์ที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริการมาตรฐานทุกจังหวัด
-ติดตั้งเครื่องปรับอากาศถูกต้องตามมาตรฐานผู้ผลิต สามารถทำความเย็นได้เพียงพอ
แก่การใช้งาน
-เบาะนั่งหุ้มหนัง
-กระจกทุกบานเป็นกระจกนิรภัย
-กระจกประตู ๔ บาน ปรับขึ้นลงด้วยระบบไฟฟ้าและมีระบบเซ็นทรัลล็อค ๔ ประตู
ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานติดตั้งจากโรงงานผู้ผลิตเท่านั้น
/กระจกมอง...

-4-กระจกมองข้างซ้าย – ขวา สามารถปรับด้วยระบบไฟฟ้าและพับเก็บได้ด้วยไฟฟ้า
ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต
-กระจกประตูบานหลังและบานข้างเลื่อนขึ้น -ลง ได้ด้วยระบบไฟฟ้าพร้อมระบบ
เซ็นทรั ลล็ อค กระจกรอบคันติดฟิล์ มกรองแสงที่เคลื อบสารกันรอยขีดป้องกันรังสี UV และป้องกันแสงแดด
โดยกระจกประตูและกระจกบั งลมหลังมีความเข้มของฟิล์มกรองแสง 60% ส่วนกระจกบังลมด้านหน้ารถ
เป็นฟิล์มกรองแสงแบบหน้าเต็ม ลดความร้อนจากแสงแดดไม่น้อยกว่า 40% โดยมีใบรับประกันคุณภาพของ
ฟิล์มกรองแสงไม่ต่ำกว่า 5 ปี จากผู้ผลิตหรือตัวแทนจำหน่าย (ยื่นหลักฐานในวันส่งมอบ)
-แบตเตอรี่ มีขนาดแรงดันไฟฟ้า 12 โวลท์ ตามมาตรฐานโรงงานผู้ผลิต
-มีระบบไฟฟ้าส่องสว่างและไฟสัญญาณต่างๆ ครบถ้วน ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก
-ที่ปัดน้ำฝนใช้ระบบไฟฟ้าความเร็วไม่น้อยกว่า 3 จังหวะ พร้อมเครื่องฉีดน้ำล้างกระจก
-แม่แรงยกรถ
-เครื่องมือประจำรถ ตามรุ่นที่ติดมากับรถครบชุด ๑ ชุด พร้อมที่เก็บเครื่องมือ
-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นบริษัทผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่ายรถยนต์ยี่ห้อที่เสนอราคา
-มีเครื่ องดั บ เพลิ ง แบบเคลื่ อนย้ายได้ ช นิ ดผงเคมี แ ห้ งตามมาตรฐานอุต สาหกรรม
(มอก.332-2537) ขนาด 2 ปอนด์ จำนวน 1 ถัง
4.7 รายละเอียดหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (พร้อมติดตั้ง)
-เป็นหลังคาสำเร็จรูปชนิดทำด้วยไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก (ทรงเสมอเก๋ง)
-เชื่อมหลังคารถใช้ติดตั้งบนกระบะท้ายสีเดียวกับตัวรถพร้อมยางขอบ
-พร้อมกรุภายในด้วยฟองน้ำและหนังเทียมอย่างดี
-มีช่องลมพร้อมกระจกเลื่อนเปิด-ปิด หรือเปิด-ปิดได้ และมีทลี่ ็อคภายใน
-ภายในหลังคาไฟเบอร์กลาสติดตั้งหลอดไฟ LED เพดานอย่างน้อย 1 ชุด
-ช่องต่อหลังคาจะต้องปิดสนิทไม่มีการรั่วซึมด้านบนตอนท้ายมีไฟเบรกดวงที่ 3
-ฝาท้ายปิดเปิดแบบโช๊คอัพแก๊ส
-พร้อมยางปูพนื้ ชุดเบาะมาตรฐานนั่งพื้น
4.8 รายละเอียดเงื่อนไขเพิ่มเติม
-ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเติมน้ำมันเชื้อเพลิงเต็มถังและมีน้ำมันอื่นเต็ม ตามมาตรฐานที่
ผู้ผลิตกำหนด พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที ในวันส่งมอบ
-ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งเป็ น ผู้ ผ ลิ ตหรือ ตัว แทนจำหน่ ายรถยนต์ ที่ เสนอราคา ซึ่ งได้รั บ
การแต่งตั้งจากบริษัทรถยนต์ตามยี่ห้อนั้นๆ
-ผู้ ยื่ น ข้อเสนอจะต้องเป็ นผู้ ดำเนิน การขอจดทะเบี ยน พร้อมชำระค่าจดทะเบี ยน
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจดทะเบียนทั้งหมด
-ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีประกันภัยชั้น 1 ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับแต่วันส่งมอบรถยนต์
-มีศูนย์บริการของผู้แทนจำหน่ายที่มีมาตรฐานในจังหวัดปทุมธานี เพื่อให้สามารถเข้า
รับการบำรุงรักษาฟรีตามกำหนดเวลา/ระยะทางที่กำหนด และเข้ารับการซ่อมได้
-การนำรถยนต์ เ ข้ า บำรุ ง การรั ก ษาฟรี ใ นระยะเวลาหรื อ ระยะทางที่ ก ำหนด
สามารถนำรถยนต์เข้ารับบริการที่ตัวแทนจำหน่ายทั่วราชอาณาจักร
-อุปกรณ์และเครื่องมือมาตรฐานอื่นๆ ที่มิได้กล่าวถึงต้องมีครบถ้วนตามกำหนดเป็น
มาตรฐานของผู้ผลิต กรณีอุปกรณ์ติดตั้งเพิ่มไม่มีระบบแคตตาล็อก (ฉบับจริง) ต้องแนบแคตตาล็อกและ/หรือ
รูปตัวอย่างประกอบ
/-ผู้ซื้อสงวน...

-5-ผู้ซื้อสงวนสิทธิที่จะชำระเงินค่ารถให้กับผู้ขายเมื่อคณะกรรมการได้ ตรวจรับไว้ถูกต้อง
ครบถ้วนแล้ว หากผู้ขายไม่จดทะเบียนและส่งมอบเอกสารการจดทะเบียนรถให้เรียบร้อย สำนั กงานแรงงาน
จังหวัดปทุมธานี ขอสงวนสิทธิที่จะยังไม่ชำระเงินค่ารถให้
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาครั้งนี้ สำนักงานแรงงานจังหวัด ปทุมธานี
จะใช้เกณฑ์การประเมินค่าประสิ ทธิภาพต่อราคา (Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ โดยพิจารณาให้คะแนนตามปัจจัยหลักและน้ำหนักที่กำหนด ดังนี้
5.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ (Price) (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนักเท่ากับร้อยละ 50
5.2 คุณ ภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ (ตัวแปรหลัก) กำหนดน้ำหนัก
ร้อยละ 50 โดยมีหลักเกณฑ์คุณภาพและหลักเกณฑ์ราคาตามเอกสารที่แนบ
6. การส่งมอบ
กำหนดส่งมอบรถยนต์ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
7. สถานที่ส่งมอบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี หรือตามที่สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานีกำหนด
8. วงเงินงบประมาณ
งบประมาณประจำปี พ.ศ.2563 จำนวน 900,400.- บาท (เก้าแสนสี่ร้อยบาทถ้วน)
9. การรับประกัน
ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับ ประกันคุณภาพในกรณี ที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก่ตัวรถอุปกรณ์และ
ส่วนควบคุมของรถยนต์ ที่มิได้เกิดจากใช้ผิดวิธีหรือความประมาทเลินเล่อของผู้ใช้ โดยผู้ ขายจะต้องเปลี่ยนหรือ
ซ่อมให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆ ทั้งสิ้น เป็นเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร แล้วแต่อย่างใดจะมาถึง
ก่อน
10. หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี เลขที่ 1 ถนนปทุมธานีเฉลิมพระเกียรติ
ตำบลบางปรอก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี

..........................................
(นายไกรสร ลาภตระการ)
นักวิชาการแรงงานชำนาญการพิเศษ
ประธานกรรมการ

..........................................
(นางสาวมัณฑณา สนธิสุข)
นักวิชาการแรงงานปฏิบัติการ
กรรมการ

..........................................
(นายสำเริง ตรียัง)
พนักงานขับรถ ส 2
กรรมการ

เกณฑ์การพิจารณาการจัดซือ้ รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี
หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ
พร้อมหลังคาไฟเบอร์กลาสหรือเหล็ก จำนวน 1 คัน
สำนักงานแรงงานจังหวัดปทุมธานี
………………………………………………
คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาซื้อ ได้พิจารณาข้อเสนอในวันที่........................................เพื่อพิจารณา
ผลตามประกาศเชิญชวนด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ของ
บริษัท/ห้าง/ร้าน....................................................................................................................................................
ผลปรากฏ ดังนี้
คะแนน
เต็ม
50

หลักเกณฑ์การพิจารณา
1 เกณฑ์ราคา ดังนี้
- ราคารวมต่ำสุด
- ราคารวมต่ำ อันดับที่ 2
- ราคารวมต่ำ อันดับที่ 3 ลงมา
2 เกณฑ์คุณภาพ ประกอบด้วย
2.1 เกณฑ์ปริมาตรกระบอกสูบ (ซีซ)ี
- ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด
- ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด อันดับที่ 2
- ปริมาตรกระบอกสูบสูงสุด อันดับที่ 3 ลงมา
2.2 เกณฑ์กำลังเครื่องยนต์สูงสุด (กิโลวัตต์)
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด อันดับที่ 2
- กำลังเครื่องยนต์สูงสุด อันดับที่ 3 ลงมา
รวมคะแนน

ได้ 50 คะแนน
ได้ 40 คะแนน
ได้ 30 คะแนน
30
ได้ 30 คะแนน
ได้ 20 คะแนน
ได้ 10 คะแนน
20
ได้ 30 คะแนน
ได้ 20 คะแนน
ได้ 10 คะแนน
100

คะแนน
ที่ได้

