
                      
ประกาศเทศบาลต าบลบ้านใหม่ 

เรื่อง  ประมูลจ้างโครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell)    
 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

........................................................ 
                         ด้วยเทศบาลต าบลบ้านใหม่ มีความประสงค์จะประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามโครงการ
ติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างพลังงานแสงอาทิตย์  ( Solar Cell)  แผงโซล่าเซลล์ไม่น้อยกว่า  60 w ขนาดเสาสูงไม่น้อย
กว่า  6.00 เมตร ระยะทาง 1,200 เมตร  จ านวน  50  ชุด  พร้อมป้ายโครงการ  จ านวน  1  ป้าย (รายละเอียด
ตามแบบ ทต. บ้านใหม่ ก าหนด)  ด าเนินการบริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่  5,  หมู่ที่  6  และ หมู่ที่  9   ต าบล
บ้านใหม่  อ าเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา ราคากลาง  3,750,000.-  บาท   
                      ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ 
   ๑.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพรับจ้างที่ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว  
   ๒.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานของทางราชการ  
และได้แจ้งเวียนช่ือแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทาง
ราชการ 

 3.   ผู้ประสงค์เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่น             
และ/ หรือต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์  ณ  วันประกาศประมูลจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวาง    การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  ตามข้อ  
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   4.   ผู้ประสงค์เสนอราคาจะต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึน
ศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์เสนอราคาได้มีค าสั่งให้สละสิทธ์ิและความคุ้มกันเช่นว่าน้ัน 

 5.  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของเทศบาล
ต าบลบ้านใหม่  

 6.   ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวงเงินไม่น้อยกว่า  1,875,000.- บาท   และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญา
โดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ หรือ
หน่วยงานเอกชนที่เทศบาลต าบลบ้านใหม่ เช่ือถือ  
                     7.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ
รายจ่าย  หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ  
                    8.   บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Government procurement : e-GP)  ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์
ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ   
                    9. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร  เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกิน
สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้  
  ก าหนดดูสถานที่ก่อสร้างพร้อมช้ีแจงรายละเอียดในวันที่ 9 กันยายน 2557  ตั้งแต่เวลา    11.00  
น.  ถึงเวลา 11.30 น.  ณ บริเวณถนนเลียบทางรถไฟ หมู่ที่  5,  หมู่ที่  6  และ หมู่ที่  9    (ประสานงานกับกอง
ช่าง) 
 
 
 



      -  2  -  
 
  ก าหนดยื่นเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่  18  กันยายน   2557   ระหว่าง
เวลา ๐๙.๐0 น. ถึง 10.0๐ น. ณ. ห้องประชุมเทศบาลต าบลบ้านใหม่  และประกาศรายช่ือผู้มีสิทธ์ิได้รับการ
คัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่  24  กันยายน  2557   เวลา  ๑๔.๓๐  น.  ก าหนดเสนอราคาในวันที่  1  
ตุลาคม  2557   ตั้งแต่เวลา  09.00 - 09.30  น.    

  ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์    ในราคาชุดละ    1,000.-  บาท  
ได้ที่  ส านักงานเทศบาลต าบลบ้านใหม่  ระหว่างวันที่ 1  กันยายน   2557  ถึงวันที่  10  กันยายน  2557 
ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  www.tambonbanmai.go.th  หรือสอบถาม
ทางโทรศัพท์หมายเลข (๐๔๔)  ๒๘๒๗๘๓  ต่อ  23 ในวันและเวลาราชการ 

          ประกาศ  ณ  วันที ่ 1  เดือน กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๕7 

    

 
                                                (  นางส ารวย  พยอมใหม่  ) 
                                 นายกเทศมนตรีต าบลบ้านใหม่  
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    คณุสมบตัิ ( Specification) 
สญัญาณไฟสอ่งสว่างพลงังานแสงอาทิตย ์( Solar Cell )  

1.     คณุสมบตัิท ัว่ไป 
1.1 ไฟส่องสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ตดิต ัง้บนเสาเหลก็ชบุกลัวาไนท ์ตามแบบทีก่  าหนด  แขง็แรงและ

ทนทานต่อทกุสภาวะอากาศ และสภาพแวดลอ้ม 
1.2 ชดุควบคมุระบบเปิด-ปิด อตัโนมตั ิ โปรมแกรมมวีงจรส าหรบัรกัษากระแสไฟฟ้าใหม้ค่ีาคงที ่ทน

กระแสไดไ้ม่ต า่กวา่ 10V10AH 
1.3  สามารถส ารองไฟได ้ขณะไม่มแีสงอาทติยส์่อง2วนั เหมาะกบัการใชง้านในพื้นทีท่ีม่ ี แสงแดด ส่อง

นอ้ย   
1.4   มวีงจรควบคมุกระแสไฟฟ้าในการส่องสวา่ง 

     2.     คณุสมบตัิเฉพาะดา้นเทคนิค 
          1   แผงโซล่าเซลล์ 

1.1.1 แผงโซลา่เซลล ์ชนดิโมโนครสิตลัไลน ์ซลิกิอน (Mono Crytalline Siligon) ใหก้ าลงัไฟฟ้าขนาด 
60 วตัต ์

1.1.2 แรงดนัไฟฟ้าสูงสุด 18.30 โวลท ์  กระแสไฟฟ้าสูงสุด 3.28 แอมป์  กระแสไฟฟ้าลดัวงจร 3.50 

แอมป์ 
1.1.3 แรงดนัไฟฟ้าวงจรเปิดไม่นอ้ยกวา่  22.32 โวลท ์ (Standard Test Concention) 
1.1.4 กรอบแผงท าจากอลูมเินยีมคณุภาพด ี แขง็แรง ทนทาน  ไม่เป็นสนมิ 
1.1.5 ประสทิธิภาพของแผงเซลล ์ ทีใ่ชท้  าไม่นอ้ยกวา่  12 %   
1.1.6 ความคลาดเคลือ่นทางไฟฟ้าไม่เกนิ   3 %   หรอืดกีวา่ 
1.1.7 ดา้นหลงัแผงโซลา่เซลลม์กีลอ่งต่อสายไฟ หรอื ข ัว้ต่อสาย ทีม่คีวามแขง็แรง กนัฝนและการซมึ

ของน า้  
             และมอีายุการใชง้านเทยีบเท่าแผงโซลา่เซลล ์
1.1.8 ภายในแผงเซลลแ์สงอาทติยม์กีารผนกึดว้ยสารกนัความชื้น  ดา้นหนา้แผงปิดทบัดว้ยกระจก

นริภยัคณุภาพด ีช่วยในการส่องผ่านแสง และ สามารถรองรบัการกระแทกไดด้ี 
1.1.9 เป็นผลติภณัฑท์ีผ่ลติภายในประเทศ โดยโรงงานทีไ่ดร้บัการรบัรองมาตรฐาน ISO9001:2000ถา้

เป็นตวัแทนจ าหน่ายตอ้งมเีอกสารแต่งต ัง้ตวัแทนจ าหน่ายประกอบพรอ้มการเสนอราคา 
1.1.10 แผงโซลา่เซลลต์อ้งผ่านการทดสอบมาตรฐาน มาตราฐาน ไม่นอ้ยกวา่ IP66 พรอ้มเอกสาร

ประกอบ 
1.1.11 ผูเ้สนอราคาตอ้งรบัประกนัคณุภาพการใชง้านของแผงโซลา่เซลลไ์ม่นอ้ยกวา่ 5 ปี และรบัรองอายุ

การใชง้านไม่นอ้ยกวา่ 10 ปี โดยตอ้งแนบหนงัสอืรบัประกนัคณุภาพในวนัเสนอราคา 
 



 
2.2   ดวงโคมไฟส่องสวา่ง 

2.2.1 ดวงโคม ท าจากอะลูมเินยีม  คณุภาพด ี แขง็แรงทนทาน  ทนความรอ้นและรงัส ีUV ได ้
เป็นอย่างด ีป้องกนัรงัสอีลัตราไวโอเลต ไดเ้ป็นอย่างด ี ทนต่อการกดักร่อน ในสภาวะการใช ้

งานของไดเ้ป็นอย่างดโีคมไฟ (LED Signal Module) ตอ้งมเีลนส ์(Lens) สขีาวใสปิด
ดา้นหนา้ สามารถถอดและประกอบเขา้กบัโคมไฟโดยใชม้อืเปลา่ไดส้ะดวกแก่การขึ้นไปซ่อม

บ ารุง 
2.2.2 ภายในดวงโคม ประกอบดว้ยแผ่นหลอด LED. จ านวน ไม่นอ้ยกวา่ 840หลอด อายุการใช ้

งานของหลอดไฟ ไม่นอ้ยกวา่ 100,000 ช ัว่โมง  แผ่นหลอด LED ตดิสติก๊เกอรส์ะทอ้นแสง
สขีาวมมีาตราฐาน มอก.606-2549 โดยตอ้งแนบตวัอย่างสติก๊เกอรส์ะทอ้นแสงสขีาวและ
เอกสารหลกัฐานประกอบ หนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่ชื่อถอืได ้

ผลทดสอบไม่เกนิ1ปี และดวงโคมตอ้งผ่านการทดสอบท ัง้ชดุโคมมมีาตราฐาน มอก.513-
2553 ผลทดสอบไม่เกนิ1ปี  โดยตอ้งแนบเอกสารหลกัฐานประกอบพรอ้มการเสนอราคาโดย
ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นตวัแทนทีไ่ดร้บัการแต่งต ัง้โดยตรงจากบรษิทัผูผ้ลติหลอดLEDหรอื
บรษิทัสาขาในประเทศไทย ท ัง้นี้จะตอ้งจดัส่งเอกสารหนงัสอืแต่งต ัง้ตวัแทนจากบรษิทัผูผ้ลติ 

หรอืบรษิทัสาขาในประเทศไทย พรอ้มแนบเอกสารหนงัสอืรบัรองจากหน่วยงานราชการหรอื
หน่วยงานทีเ่ชื่อถอืได ้ 

2.2.3 วสัดแุผ่นปริน๊ทรห์ลอดLED จะตอ้งออกแบบโดยโปรแกรมส าเร็จรูปมาตราฐาน (PCB) 
หา้มเจาะมอื 

2.2.4 ใชก้บัไฟ (IN Put voltage)  12 V.(DC)  
2.2.5 ฝาดา้นหนา้สามารถเปิดปิดไดง้่าย สะดวกในการตดิต ัง้และบ ารุงรกัษาอปุกรณ์ภายใน 
2.2.6 ตูเ้หลก็กนัน า้มหีลงัคามาตราฐาน ประกอบดว้ย แบตเตอรี่ขนาด  12 V. 60 Ah.  แบบแหง้

ไม่ตอ้งเตมิน า้กล ัน่ หรอืดกีวา่ ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรม มอก.  718-2530 พรอ้มชดุควบคมุ
การชารจ์และระบบเปิดปิดอตัโินมตัิ 

3.ชดุควบคมุการชารจ์ Specification ชารจ์คอนโทรลเลอร ์ (Solar Charge Controller) 
       Output Voltage: 12V/24V, Input Voltage 0 - 21V. / 0 - 42V.,ป้องกนัการจ่ายไฟเกนิ 
Max load Current:≤ 12Aป้องกนัการชอ๊ตวงจรตดัวงจรชารต์เมือ่ แบตเตอรี่ชารต์  เต็ม Full 
Charge Cut:13.7V/27.4Vวงจรจ่ายโหลดเมือ่แรงดนัแบตเตอรี่ต า่ Low Voltage Cut:10.5V/21V
ป้องกนัแบตเตอรี่ Discharge กลบัข ัว้    

4.เสาเหลก็ตดิสติก๊เกอรส์ะทอ้นแสงสสีม้ชนดิ Diamond Grade  มมีาตราฐาน มอก.606-2549 โดย
ตอ้งแนบตวัอย่างสติก๊เกอรส์ะทอ้นแสงสสีม้ฟลูออเรสเซนตแ์ละเอกสารหลกัฐานประกอบ หนงัสอื

รบัรองจากหน่วยงานราชการหรอืหน่วยงานทีเ่ชื่อถอืได ้ผลทดสอบไม่เกนิ1ปี พรอ้มการเสนอราคา 



 

 
เงื่อนไขเพิ่มเติม 

 

1. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูม้อีาชพีขายพสัดทุีส่อบราคาและมผีลงานประเภทเดยีวกนัไม่นอ้ยกวา่50%ของงาน 

ผลงานไม่เกนิ1ปี 
2. ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายกบังานทีส่อบราคาจา้ง ของงานทีส่อบ/ประกวดราคา  

โดยตรง 
3.  ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูท้ีถ่กูระบชุื่อไวใ้นบญัชรีายชื่อผูท้ิ้งงานของทางราชการ และไดแ้จง้เวยีนชื่อแลว้ 

หรอืไม่เป็นผูท้ีไ่ดร้บัผลของการส ัง่ใหน้ติบิคุคล หรอืบคุคล หรอืบคุคลอืน่เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบยีบของ

ทางราชการ 
4. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูม้ผีลประโยชนร่์วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอืน่ ณ วนัประกาศสอบราคาหรอืไม่

เป็นผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  
5. ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้บัเอกสทิธิ์หรอืความคุม้กนั ซึง่อาจปฏเิสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเวน้แต่รฐับาล

ของผูเ้สนอราคาไดม้คี าส ัง่ใหส้ละสทิธิ์และความคุม้กนัเช่นวา่น ัน้ 
6. ผูเ้สนอราคาของอปุกรณ์ใดๆ จะตอ้งมรีายละเอยีดของอปุกรณ์นัน้ๆ เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณาตาม

คณุสมบตัขิองอปุกรณ์ทีไ่ดร้ะบไุว ้( Specification) 
7. ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเป็นผูผ้ลติหรอืตวัแทนจ าหน่ายโดยตรงของอปุกรณ์ยี่หอ้ทีเ่สนอ และตอ้งแสดง

หลกัฐานซึง่เป็นเอกสารตน้ฉบบั  1 ชดุ แนบมาดว้ย ในวนัทีย่ื่นซอง 
8. ผูเ้สนอราคา จะตอ้งแนบแค็ตตาลอ็กไฟส่องสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ ตวัจรงิแนบมาดว้ยวนัทีย่ื่นซอง

พรอ้มตวัอย่างไฟส่องสวา่งพลงังานแสงอาทติย ์ 1  ชดุพรอ้มตูค้วบคมุ ครบชดุทีใ่ชต้ดิต ัง้จรงิมาแสดง  

พรอ้มแนบเอกสารมาตราฐาน มอก.513-2553 เพือ่ประกอบการพจิารณา  หลกัฐาน ตวัอย่างดงักลา่วนี้ 
จะคนืใหภ้ายหลงัไดพ้จิารณาเสร็จสิ้นแลว้ 

9. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบเอกสารหนงัสอืตวัแทนจ าหน่ายและหนงัสอืรบัประกนั พรอ้มรบัรองอายุการใชง้าน

แผงโซลา่เซลลจ์ากผูผ้ลติโดยตรงฉบบัจรงิพรอ้มการยื่นซอง 
10. ผูเ้สนอราคาตอ้งแนบเอกสารและรายละเอยีดตามทีก่  าหนดโดยครบถว้น มฉิะนัน้คณะกรรมการจะไม่รบั

พจิารณา หรอื ใหเ้ป็นผูข้าดคณุสมบตัใินการเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 



   


