
ขอบเขตของงานในส่วนการจัดท าเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น 

เคร่ืองทดสอบการแช่แข็ง-ละลาย ขนาดไม่น้อยกว่า 400 ลิตร จ านวน 1 เครื่อง 

  

 

1. ก าหนดสัดส่วนของน  าหนักในการให้คะแนนระหว่างเกณฑ์ราคา และเกณฑ์อื่นเพื่อใช้ในการ

ประเมินการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ดังนี  

- เก ณฑร์าคา  ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 50 

- เก ณฑอ์ื่น   ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 50 

2. เกณฑ์คุณภาพก าหนดน  าหนักร้อยละ 40 

ป ระกอบ ด้วย 

- ข้อเสนอด้านเท คนิค ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 40 

- บ ริการหลังก ารขาย ก้าหนดน ้ าหนักร้อยล ะ 10 

3. ค่าคะแนนเกณฑ์ย่อย ของแต่ละเกณฑ์คุณภาพ 

3.1. ข้อเสนอทางด้านเทคนิค (น  าหนักร้อยละ 30) ประกอบด้วย 

1)  คา่ความถูกต้องของอุณหภูมิ ร้อยละ 10 

2) ค่าความสม ่าเสมอของอุณหภูมิ ร้อยละ 10 

3) อุปกรณ์ประกอบ ร้อยละ 10 

4) ความสามารถของผู้ขาย ร้อยละ 10 

 

3.1.1 ค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ให้น ้าหนักร้อยละ 10 

ความสามารถ คะแนน 

มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส ที อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 
3 องศาเซลเซียส ที อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   

8 

มีค่าความถูกต้องของอุณหภูมิ ไม่เกิน ± 0.5 องศาเซลเซียส ที อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 
2องศาเซลเซียส ที อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   

10 
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3.1.2 ค่าความสม ้าเสมอของอุณหภูมิ ให้น ้าหนักร้อยละ 10 

ความสามารถ คะแนน 

แต่ละจุดของตู้จะต้องมีอุณหภูมิสม ่าเสมอกัน โดยมีค่าความแตกต่างได้ไม่เกิน ± 2 องศาเซลเซียส ที 
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 5 องศาเซลเซียส ที อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   

8 

แต่ละจุดของตู้จะต้องมีอุณหภูมิสม ่าเสมอกัน โดยมีค่าความแตกต่างได้ไม่เกิน ± 1 องศาเซลเซียส ที 
อุณหภูมิ 40 องศาเซลเซียส ไม่เกิน ± 3 องศาเซลเซียส ที อุณหภูมิ -20 องศาเซลเซียส   

10 

 

3.1.3  อุปกรณ์ประกอบ ให้น ้าหนักร้อยละ 10 

ความสามารถ คะแนน 

เครื องควบคุมและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติขนาด 1KVA    7 

เครื องควบคุมและปรับระดับแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติขนาด 4KVA ขึ้นไป  10 

 

3.1.4 ความสามารถของผู้ขาย  ให้น ้าหนักร้อยละ 10 

 

  วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะแ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 

 

3.2 บริการหลังการขาย  (น  าหนักร้อยละ 10) ประกอบด้วย 

1) แผนเพื่อกา รซ่อมบ ้ารุ งหลัง การรับป ระกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง   ร้อยละ 5 

2) ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง     ร้อยละ 5 

 

 

ความสามารถ คะแนน 
ผู้เสนอขายเคยขายสินค้าชนิดนี้มาก่อน 60 
ผู้เสนอขายเคยขายสินค้าชนิดนี้มาก่อน และมีช่างผู้ช่านาญการที ได้รับการอบรม/รับรองจาก
บริษัทผู้ผลิต 

 85 

ผู้เสนอขายเคยขายสินค้าชนิดนี้มาก่อน มีช่างผู้ช่านาญการที ได้รับการอบรม/รับรองจาก
บริษัทผู้ผลิต และมีช่างประจ่าอยู่ที  จ.สงขลา หรือเขตภาคใต้ 

100 
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3.2.1 แผนเพื่อกา รซ่อมบ ้ารุ งหลัง การรับป ระกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง ให้น ้ าหนักร้อยล ะ 5  โด ยใ หผู้ย้ื่น

ข้อเสนอน้าเสน อดังน ี 

(1) แผนการส้ ารอ งอะไหล่เ พื่อการบ้ารุง รักษ าตลอดร ะ ยะเวลารับป ระกัน กรณีท ี่เครื่องมปี ัญห า

และต้อ งใชเ้วล าในก ารสั่งอ ะ ไหล่ในระยะรับ ป ร ะกัน ต้อ ง หยุดระยะเวล ารับป ระกั น จ นกว ่าเครื่องจ ะพร้อ มใชง้ าน

แล้วจึงเริ่ม นับระย ะป ระกันต่ อจากร ะยะที่หยุดร ะหว่ างร อซ ่อมบ้ารุง 

(2) แผนการบริการ จัดการ การดูแลแล ะกา รบริการซ่อ มฉุก เฉ ิน การซ่อมบ้ารุ ง Maintenance 

Contract ท ี่ดที ี่สุด เช่น การ ส่งช่างซ ่อมฉุกเ ฉินภายใ นร ะ ยะเวลาอันรวดเ ร็ว (ไ ม่เกินห นึ่งสัป ดาห์ ) 

(3) ผูย้ื่นตอ้งน้ าเสนอร ายละ เอียดใ หม้ากท ี่สุดแสดงถึงก ารบริการ หลังกา รขายท ี่ปร ะหยัดค่าซ่อม

บ ้ารุงรักษา เ ช่น ส่ว นละค่ าแ รงและ /หรือค่ าอ ะไหล่หลัง จ ากหมดร ะยะรับป ร ะกัน 

 

เงื่อนไข คะแนน 

ยื่น  1 ข้อ 3 

ยื่น  2 ข้อ 7 

ยื่น  3 ข้อ 10 

  วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะแ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 

 

3.2.2 ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง  ให้น ้ าหนั กร้อยละ 5 โด ยพ ิจ ารณ าจ า กระยะเวลา  

ดังนี  

เงื่อนไข คะแนน 

ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ กพ ร่อง  2 ป ี 8 

ระยะเวล าการรับป ร ะกันค ว ามช้ ารุดบ ก พ ร่อง  2 ป ี พร้อ มเสนอบ ริการ

อื่นๆ เพ ิ่มเตมิ 

10 

 วิธีการประเมินหรอืการให้คะแนน: พิจ ารณ าให้คะ แ นนจากเ อกส า รที่ผูย้ื่นขอ้เส นอยื่นมา 


