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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถบัสปรับอากาศขนาด 38 ที่นั่ง จานวน 1 คัน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
----------------------------------------๑. รายละเอียดทั่วไป
1.1 เป็นรถบัสปรับอากาศ ขนาด 38 ที่นั่ง หรือมากกว่า
1.2 เป็นรถบัสใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
1.3 ความยาวตัวถังรถทั้งหมดตลอดคัน ขนาดไม่น้อยกว่า 10,500 มม.
1.4 ความกว้างทั้งหมด ขนาดไม่น้อยกว่า 2,550 มม.
1.5 ความสูงทั้งหมด ขนาดไม่น้อยกว่า 3,500 มม.
1.6 ระยะห่างช่วงล้อ หน้า-หลัง ขนาดไม่น้อยกว่า 5,500 มม.
2.จานวนที่นั่ง
2.1 จานวนที่นั่งผู้โดยสาร จานวน 37 ที่นั่ง หรือมากกว่า
2.2 จานวนที่นั่งพนักงานขับรถ จานวน 1 ที่นั่ง
3.ระบบเครื่องยนต์
3.1 เครื่องยนต์ดีเซล ขนาดไม่น้อยกว่า 6 สูบ 4 จังหวะ ระบายความร้อนด้วยน้าพร้อมระบบอัดอากาศ
เทอร์โบ มีอินเตอร์คูลเลอร์
3.2 เครื่องยนต์วางด้านหลัง
3.3 แรงม้าขนาดไม่น้อยกว่า 250 แรงม้า
3.4 ขนาดปริมาตรกระบอกสูบ ขนาดไม่น้อยกว่า 7,500 ซีซี
3.5 เป็นเครื่องยนต์ใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
3.6 เครื่องยนต์ที่มีศูนย์บริการครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคไม่น้อยกว่า 50 แห่ง (ศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่
เข้าเสนอราคาโดยตรง )
4.ระบบเชื้อเพลิง
4.1 การสั่งจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง เป็นระบบหัวฉีดน้ามันแบบคอมม่อนเรล (COMMON RAIL)
4.2 ถังน้ามันเชื้อเพลิง บรรจุได้ไม่น้อยกว่า 200 ลิตร
5.ระบบส่งกาลัง
5.1 ใช้คลัทช์แบบแห้งแผ่นเดียว ควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิกส์ มีลมดันช่วย
5.2 ระบบเกียร์ เดินหน้า 6 เกียร์ เดินหน้า 1-6 เกียร์ แบบซิงโครเมส
6.ระบบบังคับเลี้ยว
6.1 แบบลูกปืนหมุนวน
6.2 มีระบบเพาเวอร์ช่วยผ่อน
7.ระบบกันสะเทือน
7.1 รองรับด้านหน้าเป็นแบบแหนบและโช๊คอัพ 2 จังหวะ ด้านหลังแบบถุงลม 4 ลูก พร้อมเหล็กกันโครง
7.2 จานวนที่นั่งพนักงานขับรถ จานวน 1 ที่นั่ง
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8.ระบบห้ามล้อ
8.1 ใช้ระบบลมดันล้วน 2 วงจร แยกอิสระ
8.2 เบรกช่วย แบบเบรกไอเสีย ทางานด้วยระบบลมใช้ไฟฟ้าบังคับ
8.3 มีเบรกมือห้ามล้อจอดพัก (PARKING BRAKE )
9.ระบบล้อและยาง
9.1 เป็นยางรถยนต์ชนิดเรเดียล ขนาด 11.00 R 22.5 -16 ชั้น
9.2 น็อตยึดล้อแต่ละชุด ไม่น้อยกว่า 8 ตัว
9.3 มียางอะไหล่ จานวน 1 ชุด
10.ระบบไฟฟ้า
10.1 แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ความจุ 150 แอมแปร์-ชั่วโมง จานวนไม่น้อยกว่า 2 ลูก
10.2 มีรางเลื่อนเพื่อความสะดวกในการบารุงรักษาแบตเตอรี่
10.3 เครื่องกาเนิดไฟฟ้ากระแสสลับ 24 โวลท์ ไม่น้อยกว่า 50 แอมแปร์
11.รายละเอียดการประกอบตัวถังรถยนต์โดยสารปรับอากาศ มาตรฐาน 2
11.1 รูปแบบตัวถังเป็นทรงรุ่นใหม่ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต
11.2 โครงสร้างเป็นเหล็กพ่นสี
11.3 ตัวถังภายนอกหุ้มด้วยเหล็กซิงค์
11.4 ประกอบตัวถังดัวยวิธีเชื่อมประสาน ระบบ CO2
11.5 ระบบเพดาน หลังคาและระหว่างตัวถังภายนอกและภายใน กรุด้วยฉนวนกันความร้อน ตัวถัง
ด้านข้างกรุด้วยฉนวนกันความร้อน
11.6 ฝ้าเพดานกรุด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ PVC หรือกามะหยี่ พร้อมเดินเส้นคิ้ว เพื่อความสวยงาม
11.7 ซับฝาข้างในกรุด้วยแผ่นเหล็กเคลือบ PVC
11.8 พื้นยกร่องทางเดินปูด้วย PVC FOAM SHEET กันน้าอย่างดี เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มก.
2356-2550 และผ่ านการทดสอบจากสถาบันที่ เชื่อถือได้ในประเทศ พร้อมแนบเอกสารในวันยื่นซองเพื่อ
ประกอบการพิจารณาความหนาไม่ต่ากว่า 18 มม. พร้อมปูทับด้วยผ้ายางอย่างดี ปิดแนวด้วยคิ้วอลูมิเนียม
11.9 มีตู้เก็บของด้านซ้ายมือ ฝาตู้ทาด้วยโครงเหล็ก ภายนอกหุ้มด้วยอลูมิเนียม พร้อมโช๊คฝาข้างเพื่อ
ช่วยผ่อนแรง และมีกุญแจล็อคทุกบาน
11.10 กันชนหน้าและกันชนหลังเป็นไฟเบอร์
11.11 กระจกบังลมหน้าเป็นกระจกบานเดียว มีความหนาไม่น้อยกว่า 8 มม. และกระจกบังลมหลังไม่
น้อยกว่า 6 มม. เป็นกระจกนิรภัย ได้รับการรับรองจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือกรมขนส่งทางบก
11.12 มีโคมไฟส่องสว่างเป็นสัญญาณไฟต่าง ๆ ครบถ้วนตามกฎหมายจราจร และข้อบั งคับของกรม
ขนส่งทางบก
11.13 โคมไฟส่องสว่างภายในตัวรถบริเวณฝ้าเพดาน ใช้หลอดฟลูออเรสเซนต์ชนิดกลม ไม่น้อยกว่า 4
โคม
11.14 โคมไฟบันใดขึ้นลงผู้โดยสาร ติดตั้งไฟธรรมดาชนิดฝังโคม
11.15 ไฟแสดงความสูงของรถ ชนิดติดตั้งบนหลังคาด้านหน้า จานวนไม่น้อยกว่า 4 โคม ด้านหลัง
จานวนไม่น้อยกว่า 2 โคม และไฟส่องล้อตามกฎจราจร และข้อบังคับของกรมขนส่งทางบก
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11.16 เก้าอี้คนขับเป็นที่นั่งเดี่ยว มั่นคงแข็งแรง เลื่อนปรับสูง-ต่า และล็อคเพื่อความสะดวกปลอดภัย
11.17 ที่นั่งสาหรับพนักงานติดรถข้างพนักงานคนขับรถ 1 ที่นั่ง สามารถยกขึ้น เพื่อให้ผู้โดยสารขึ้น-ลง
11.18 เก้าอี้ผู้โดยสารทั้งหมดหันหน้าไปทางด้านหน้ารถ ชนิดด้านซ้าย 2 ที่นั่ง และด้านขวา 2 ที่นั่ง
พนักพิงแยกปรับเอนด้วยระบบโช๊ค มีท้าวแขนริมทางเดิน เบาะที่นั่งและพนักพิงหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมอย่างดี พร้อม
ติดตั้งถาดวางแก้วและตาข่ ายเอกสารด้านหลังพนักพิงที่พิง ศีรษะ มีปลอกพลาสติกสีขาวสวมทับ จานวนที่นั่ง
ผู้โดยสาร จานวน 38 ที่นั่ง หรือมากกว่า
11.19 ท่อจ่ายลมเย็นทาด้วยสังกะสี หุ้มด้วยผ้าหนังเทียม พร้อมหัวจ่ายแอร์สามารถปรับทิศทางลมได้
11.20 เหนือเก้าอี้ผู้โดยสารเป็นชั้นวางของทาด้วยเหล็กพับขึ้นรูป หุ้มด้วยผ้าหนังอย่างดี
11.21 ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ ขนาดใหญ่บนเพดาน จานวน 2 ตัว
11.22 มีประตูขึ้น-ลง สาหรับผู้โดยสารอยู่บริเวณหน้า ซุ้มล้อหน้า ด้านซ้าย 1 ประตูแบบบานเดี่ยวเปิด-ปิด
อัตโนมัติ พร้อมระบบป้องกันประตูหนีบ ที่ได้รับมาตรฐาน ISO9001:2008 และถูกต้องตามระเบียบกรมการ
ขนส่งทางบก มีประตูฉุกเฉินด้านขวาค่อนไปทางท้ายรถ 1 ประตู เปิดออกได้จากภายในและภายนอกโดยไม่ต้องใช้กุญแจ
มีประตูคนขับ 1 ประตู ลักษณะแบบบานเก๋ง ช่องหน้าต่างเป็นบานเลื่อนกรอบอลูมิเนียมดา พร้อมกุญแจล๊อค
11.23 ติดตั้งทีวี LED ขนาดไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว จานวน 1 เครื่อง
11.24 ติดตั้งวิทยุ AM/FM สามารถเล่น CD/DVD/MP3/USB จานวน 1 ชุด
11.25 ติดตั้งเพาเวอร์แอมป์ จานวน 1 เครื่อง
11.26 ติดตั้งลาโพง ขนาด 6 x 9 นิ้ว จานวน 10 จุด ในตาแหน่งที่เหมาะสม
11.27 ติดตั้งหม้อแปลงไฟ จานวนไม่น้อยกว่า 2 เครื่อง ติดตั้งเครื่องขยายเสียง จานวน 1 ชุดพร้อม
ไมโครโฟน จานวนไม่น้อยกว่า 2 ชุด
11.28 ติดตั้งกล้องมองหลังเป็นระบบอินฟาเรด กันน้า ความละเอียดไม่น้อยกว่า 420 TVL พร้อมจอ
แสดงภาพสีขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว สามารถมองเห็นได้ชัดเจน ในเวลากลางคืน จานวน 1 ชุด
11.29 ติดตั้งผ้าม่านแบบแอ็คคอเดี่ยน และผ้าม่านระบายสั้น เพื่อความสะดวกสวยงาม
11.30 มีไฟราวข้างท่อดักทั้งซ้าย-ขวา เพื่อความสวยงาม
11.31 ติดตั้งเครื่องดับเพลิง ขนาดไม่น้อยกว่า 10 ปอนด์ จานวน 2 ถัง
11.32 ติดตั้งค้อนทุบกระจกภายในรถ จานวน 4 อัน ตามตาแหน่งที่เหมาะสม
11.33 ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ชนิด คอล์ยเย็นฝังเพดานมีคอมเพรสเซอร์ขนาดไม่น้อยกว่า 600 CC.
จานวน 1 ลูก และใช้เครื่องยนต์ของรถยนต์ ฉุดความเย็นไม่น้อยกว่า 112,000 BTU/h และเป็นของใหม่
11.34 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ติดกับรถยนต์มีความละเอียดสูง
12. ตัวถังรถภายนอก
12.1 พ่นสีตัวถังด้วยสีระบบ 2 K แห้งช้า
12.2 พ่นสีในห้องพ่น อบสี มาตรฐาน
13.เครื่องมือประจารถยนต์
13.1 มีตามมาตรฐานผู้ผลิต
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14. เงื่อนไขอื่นเพิ่มเติม
14.๑ ผู้เสนอราคาเป็นผู้แทนจาหน่ายแคร่รถ(CHASSIS) โดยตรงจากผู้ผลิตรถยนต์โดยตรงหรือผู้จาหน่าย
โดยตรงภายในประเทศไทย และพัสดุที่เสนอราคาจะต้องมีศูนย์บริ การครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคไม่น้อยกว่า 50
แห่ง (ศูนย์บริการของรถยี่ห้อที่เข้าเสนอราคาโดยตรง) และมีหนังสือรับรองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ไม่ใช่ของเก่าหรือ
ของเก่าเก็บ โดยแนบเอกสารประกอบการพิจารณา
14.2 ผู้เสนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบกิจการ(ใบ รง.4 ) มีวัตถุประสงค์เพื่อผลิต สร้าง ประกอบ
รถยนต์โดยสาร ด้านการออกแบบและผลิตรถยนต์โดยสาร ที่ออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม หรือเป็นโรงงานที่
ได้รับรองระบบบริหารงานคุณภาพ ตามมาตรฐาน ISO 9001 และต้องมีเอกสารประกอบ มาแสดงในวันที่ยื่น
เสนอราคา ดังนี้
14.2.1 ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานออกโดยกระทรวงอุตสาหกรรม (ใบ รง.4)
14.2.2 ใบรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ (ISO) (ถ้ามี)
14.2.3 รายละเอีย ดของรถยนต์โ ดยสารให้ ชัดเจนซึ่ง ต้องระบุ รายละเอี ยดของเครื่อ งยนต์
รูปแบบ แค็ตตาล็อก แบบรถเสมือนจริง (3มิติ) ทั้งภายนอก (หน้า -ท้าย,ด้านซ้าย-ด้านขวา) ภายใน (หน้าตัด
ด้านบน-หน้าตัดด้านข้างซ้าย-ขวา หน้าตัดด้านหน้า ) หรือภาพวีดีทัศน์ และแบบพิมพ์รายละเอียดโครงสร้างและ
ตัวถัง และแผนงานการปฏิบัติงานประกอบโครงสร้าง และตัวถังรถยนต์โดยละเอียด ทั้งนี้ แผนงานการปฏิบัติงาน
ต้องได้รับรองโดยวิศวกรผู้ควบคุมงาน
14.2.4 หนังสือแสดงผลงานในการประกอบรถโดยสารขนาดใหญ่ปรับอากาศ อย่างน้อย 1 งาน
ในช่วง 5 ปี ที่ผ่านมา
14.3 ผู้เสนอราคาจะต้องมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนอะไหล่รถยนต์โดยสารที่ใช้ในการปรนนิบัติบารุง
เครือ่ งยนต์และช่วงล่างจากผู้ผลิตหรือผู้แทนที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตรถรุ่นที่เสนอราคาให้กับทางราชการเป็น
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี และมีหนังสือยืนยันการสนับสนุนแคร่รถ(CHASSIS) โดยสารรุ่นนั้นที่เสนอราคาจาก
ผู้ผลิตหรือผู้แทนจาหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตมาแสดงวันยื่นข้อเสนอด้วย
14.4 อุปกรณ์อื่นๆ หากไม่ได้ระบุไว้ให้ผู้เสนอราคาติดตั้งเป็นไปตามมาตรฐานของแบบรถยนต์โดยสารรุ่น
นั้นที่ใช้ในท้องตลาด
14.5 ผู้เสนอราคาจะต้องเติมน้ามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันส่งมอบ
14.6 ผู้ เ สนอราคาจะต้ อ งแจ้ ง และน าคณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ไปตรวจความถู ก ต้ อ งและ
ความก้าวหน้าในการประกอบตัวรถและติดตั้งอุปกรณ์โดยแจ้งให้ทราบก่อนอย่างน้อย 3 วันทาการ ดังนี้
14.6.1 ตรวจสอบ CHASSIS เครื่องยนต์พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ก่อนติดตั้งโครงตัวรถ
14.6.2 เมื่อประกอบติดตั้งโครงตัวรถเรียบร้อย ก่อนพ่นสีรองพื้น
14.6.3 หลังติดตั้งระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศและอุปกรณ์ล่วงหน้า ก่อนพ้นสีจริง
14.7 รถที่ส่งมอบต้องพ่นสารกันสนิม ดังนี้
14.7.1 พ่นภายในประตูและตามบล็อกตัวถังรอบคัน
14.7.2 พ่นโครงฝากระโปรงห้องเครื่องและตามตะเข็บ
14.7.3 พ่นบังโคลนและใต้ท้องรถ
14.7.4 วัสดุกันสนิมที่ใช้ฉีดมีความยืดหยุ่นสูงในขณะรถมีการเคลื่อนไหว และวัสดุกันสนิมที่ใช้
ต้องได้รับหนังสือรับรองการรายงานผลการทดสอบคุณภาพมาตรฐานโรงงานอุตสาหกรรม มีศูนย์บริการครอบคลุม
ทั่วภูมิภาค ภายในประเทศ รับประกันไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร และตรวจเช็คสภาพการพ่น
สนิมทุกๆ 6 เดือน เป็นระยะเวลาตามการรับประกัน หากพบความบกพร่องส่วนที่เป็นสนิม ให้ดาเนินการแก้ไขให้
เรียบร้อย
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14.8 ก่อนส่งมอบรถยนต์ให้กับทางราชการรถยนต์ต้องอยู่ในสภาพเรียบร้อย ถูกต้องตามแบบที่ราชการ
กาหนด
14.9 ต้องรับประกันคุณภาพแคร่รถ (CHASSIS) เครื่องยนต์ ระบบส่งกาลังห้ามล้อ ระบบกันสะเทือน
เป็นระยะเวลา 2 ปี หรือ 50,000 กิโลเมตร หรือเสนอเงื่อนไขที่ดีกว่า นับจากวันที่ผู้ซื้อได้รับมอบเรียบร้อยแล้ว
หากเกิดการชารุดผู้ขายจะต้องจัดการซ่อม เปลี่ ยนชิ้นส่ วนอะไหล่ให้ทางราชการใช้ได้ดังเดิม ภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่ทางราชการได้แจ้งให้ทราบ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้เสนอราคามิได้ระบุการรับประกัน
ดังกล่าวไว้ในใบเสนอราคาจะถือว่ายินดีรับประกันตามที่ทางราชการกาหนดทุกประการ
14.10 รับประกันโครงสร้าง ตัวรถ อุปกรณ์ส่วนควบคุม และอุปกรณ์ภายในตัวรถ ไม่น้อยกว่า 1 ปี
14.11 มีประกันภัยชั้น 1 พร้อมพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ เป็นระยะเวลา 1 ปีนับจาก
วันส่งมอบรถยนต์
15 การส่งมอบ
15.1 กาหนดส่งมอบ ภายใน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
15.2 ผู้ขายจะต้องดาเนินจดทะเบียนรถดังกล่าว ในนามสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ได้ออกหนังสือมอบอานาจ โดย
ผู้ขายรับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมด และส่งมอบป้ายแดงพร้อมสมุดคู่มือประจารถใช้กับเครื่องหมายพิเศษ
15.3 สถานที่ส่งมอบรถ เป็นไปตามที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 กาหนด
15.4 การส่งมอบรถต้องมีน้ามันเชื้อเพลิงเต็มถัง และน้ามันอื่นๆ ตามเกณฑ์มาตรฐานของผู้ผลิตกาหนด
15.คุณสมบัติผู้ประสงค์เสนอราคา
15.1 มีความสามารถตามกฎหมาย
15.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
15.3 ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
15.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่ านเกณฑ์การประเมิน ผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกาหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
15.5 ไม่ เ ป็ น บุ ค คลซึ่ ง ถูก ระบุ ชื่อ ไว้ใ นบัญ ชีร ายชื่ อ ผู้ ทิ้ ง งานและได้ แจ้ งเวี ยนชื่ อให้ เป็ นผู้ ทิ้ งงานของ
หน่วยงานของรัฐ ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้ง งานเป็นหุ้นส่ว น
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
15.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
15.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
15.8 ไม่เป็น ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทาการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
15.9 ไม่เป็นผู้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอ
ราคาได้มีคาสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
15.10 ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต้ อ งลงทะเบี ย นในระบบจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งภาครั ฐ ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ( Electronic
Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง
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15.11 ผู้ ยื่น ข้อเสนอซึ่งได้รั บคัดเลื อกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้ว ย
อิเล็กทรอนิกส์(Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
15.12 ผู้อื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่าย
ไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสาคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
15.13 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สั ญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การ
จ่ายเงินแต่ละครั้ งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด
16.เงื่อนไขการจ่ายเงิน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 จะชาระเงินตามสัญญาหลังจากที่ผู้ขายได้ดาเนินการจด
ทะเบียนโอนรถยนต์ตามสัญญาต่อกรมการขนส่งทางบก ตามที่ กฎหมายกาหนดทุกประการ พร้อมป้ายทะเบีย น
รถยนต์ที่ซื้อตามสัญญาให้แก่สานักงานเขตการศึกษามัธยมศึกษาเขต 14
17.วงเงินงบประมาณ
ภายในวงเงินงบประมาณ จานวน 3,800,000 บาท (สามล้านแปดแสนบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
ตลอดจนค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนต่อกรมขนส่งทางบกให้ถูกต้องตามประเภทรถ และภาษีอื่นๆ และค่าใช้จ่าย
ทั้งปวงแล้ว
18.หลักเกณฑ์การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ส านั กงานเขตพื้ น ที่การศึกษามั ธ ยมศึก ษาเขต 14 จะพิจารณาตัดสิ น โดยใช้ ห ลั กเกณฑ์การประเมิ น
ประสิทธิภาพต่อราคา(Price Performance) รวมถึงคุณสมบัติที่ เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ โดยพิจารณาให้
คะแนนตามปัจจัยหลักและน้าหนักที่กาหนด ดังนี้
18.1 ราคาที่ยื่นข้อเสนอ(Price) (ตัวแปรหลัก) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 50
18.2 คุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ(ตัวแปรหลัก) กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 40
ประกอบด้วย
18.2.1 สมรรถนะเครื่องยนต์ ร้อยละ 20
15.2.2 ระบบส่งกาลังเครื่องยนต์ ร้อยละ 20
18.3 ข้อเสนอด้านเทคนิคอื่นๆ กาหนดน้าหนักเท่ากับร้อยละ 10
18.3.1 ระยะทางของศูนย์ บริก ารที่ใ กล้ ส านัก งานเขตพื้ นที่ก ารศึ กษามัธ ยมศึกษาเขต 14
ร้อยละ 5
18.3.2 ศูนย์บริการมาตรฐานครอบคลุมทั่วประเทศ
ร้อยละ 5

/19.หน่วยงาน

7
19.หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 14 เลขที่ 702 ต.ท้ายช้าง อ.เมือง จ.พังงา ขอทราบข้อมูล
เพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 076 481 529 ต่อ 103 หรือเสนอแนะ วิจารณ์ทาง email: finance@sesao14.org
ลงชื่อ ................................................. ประธานกรรมการ
(นายสามารถ รังสรรค์)
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ
(นายวันชัย ลิ่มสกุล .)
ลงชื่อ ................................................. กรรมการ
(นายนพรัตน์ ขาแก้ว )

ลงชื่อ ................................................. กรรมการและเลขานุการ
(นายสิทธิชัย สิมสกุล )

