
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลหัวนาค า 

เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
 
                 เทศบาลต าบลหัวนาค า มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว ด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานซื้อในการประกวดราคาครั้งนี้ เป็นเงิน
ทั้งสิ้น ๖,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หกล้านห้าแสนบาทถ้วน) ตามรายการ ดังนี้ 

   รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว        จ านวน     ๑    คัน 
 

  
              รถยนต์ดับเพลิง  ชนิดถังโฟมในตัว จ านวน ๑ คัน  เป็นรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ส าหรับใช้ดับไฟที่ลุก
ไหม้น้ ามันและไฟทั่วไป  ตัวรถชนิด ๖ ล้อ  ความจุ  ๖,๐๐๐ ลิตร  เครื่องยนต์ดีเซล  ๖  สูบ  แบบ ๔  จังหวะ  ระบาย
ความร้อนด้วยน้ า  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  แรงม้า  ที่ความเร็วรอบไม่เกิน  ๒,๘๐๐  รอบ/
นาท ี รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย  จ านวน ๖   แผ่น 
 
                 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                 ๑. มีความสามารถตามกฎหมาย 
                 ๒. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                 ๓. ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                 ๔. ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว 
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                 ๕. ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                 ๖. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                 ๗. เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                 ๘. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่เทศบาลต าบลหัวนา
ค าณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                 ๙. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น
ข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                 ๑๐. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                  ๑๑. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 



             ๑๒. ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่
ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
              ๑๓. ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
 

                ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๓ 
กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑,๐๐๐.๐๐ บาท ผ่านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และช าระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ 
๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ได้ภายหลังจาก
ช าระเงินเป็นที่เรียบร้อยแล้วจนถึงก่อนวันเสนอราคา 
         ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. gprocurement.go.th,www.tessabahuanakhum.go.th 
 หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๓๘๔๐๒๗๕ ในวันและเวลาราชการ 
  
  

  ประกาศ ณ วันที่ ๒๘   สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

  
  
  
  
  
  

 

  
(ดาบต ารวจโสภัณฑ์ ภูพานทอง) 
นายกเทศมนตรีต าบลหัวนาค า 

  
  

 

  
หมายเหตุ  ผู้ประกอบการสามารถจัดเตรียมเอกสารประกอบการเสนอราคา (เอกสารส่วนที่ ๑ และเอกสารส่วนที่ ๒) 
ในระบบ e-GP ได้ตั้งแต่วันที่ ซ้ือเอกสารจนถึงวันเสนอราคา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                       รายละเอียดแนบท้ายประกาศ 
  
                   รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถยนต์ดับเพลิงฉีดโฟม 
                               ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร 
 
      ลักษณะท่ัวไป 
 
                 เป็นรถยนต์ดับเพลิงที่ออกแบบส าหรับใช้ดับเพลิงที่ลุกไหม้น้ ามัน และเพลิงทั่วไปได้และมีอุปกรณ์
ดับเพลิง ออกแบบให้มีถังบรรจุน้ า/ถังบรรจุโฟมในตัว ติดตั้งเครื่องสูบน้ าดับเพลิงขับด้วยก าลังจากเครื่องยนต์ของตัวรถ
ส่งผ่านก าลังโดยชุดถ่ายทอดก าลัง(FULL POWER TAKE OFF) พร้อมมีระบบผสมโฟม, ชุดม้วนสายดับเพลิงและ
อุปกรณ์ดับเพลิงครบถ้วน ชุดตู้ถังน้ าดับเพลิงเป็นผลิตภัณฑ์ที่ผลิตและประกอบจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐานมอก./ISO 
9001 โดยมีหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่าย พร้อมเอกสารการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคาตัวรถและ
อุปกรณ์ทุกชนิดเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
  
คุณลักษณะเฉพาะ 
1. ตัวรถยนต์ 
1.1  เป็นรถรุ่นใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
1.2  เป็นรถหน้าสั้น ขับพวงมาลัยขวาพร้อมมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) 
1.3  มีระบบกันสะเทือนทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
1.4  ขนาดน้ าหนักรถรวมน้ าหนักบรรทุก (G.V.W.) ไม่น้อยกว่า 15,000 กิโลกรัม 
1.5  เป็นแบบหัวเก๋งยกกระดกได้ 
1.6  มีประตูขึ้น-ลง และกระจกหมุนขึ้น-ลง ได้ทั้ง 2 ด้าน พร้อมกุญแจล็อคประตูทั้ง 2 บาน 
1.7  กระจกประตูรถติดฟิล์มกรองแสงตามมาตรฐานกรมขนส่งทางบก 
1.8  มีเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) ทั้ง 2 ด้าน 
1.9  นั่งได้ไม่น้อยกว่า 3 คน (รวมคนขับ) 
1.10  ตัวรถและตู้ถังน้ าดับเพลิงพ่นสี ตามที่หน่วยงานก าหนด 
1.11  ใต้ท้องรถพ่นสารเคมีป้องกันสนิม 
1.12  มีสัญญาณเสียงถอยหลัง Backup Alarm ได้มาตรฐาน มอก./ISO 9001 และSAE หรือ UL หรือ มอก. มี
ระดับเสียงไม่น้อยกว่า 87-107 เดซิเบลพร้อมแนบแคตตาล็อคเอกสารหลักฐานในวันยื่นซองเสนอราคา 
2.เครื่องยนต์ 
2.1  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล 4 จังหวะ 6 สูบ ระบายความร้อนด้วยน้ า 
2.2 ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 6,000 ซีซี         
2.3 มีก าลังสูงสุดไม่น้อยกว่า 240 แรงม้า 
2.4 เป็นเครื่องยนต์ที่ได้รับมาตรฐานด้านความปลอดภัยสารมลพิษ มอก. 2315-2551  หรือสูงกว่า 
3.ระบบส่งก าลังและขับเคลื่อน 
3.1 คลัทช์ แบบแห้งแผ่นเดียวควบคุมด้วยระบบไฮดรอลิค 
3.2 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ ถอยหลังไม่น้อยกว่า 1 เกียร์ 
3.3 พวงมาลัยมีระบบช่วยผ่อนแรง (Power Steering) 
4.ระบบบังคับเลี้ยว 
4.1 พวงมาลัยขับขวา 
4.2 มีระบบช่วยผ่อนแรง (Hydraulic Power Steering) 
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5. ระบบเชื้อเพลิง 

5. 1 ถังน้ ามันเชื้อเพลิงมีความจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร ฝาปิดมีกุญแจ 

6. ระบบห้ามล้อ 

6. 1 มีระบบห้ามล้อ เป็นระบบไฮดรอลิค 

6. 2 มีห้ามล้อพัก (เบรกมือ) 

7. ล้อและยาง 

7. 1 กงล้อ มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  20  นิ้ว 

7. 2 มียางอะไหล่พร้อมกงล้อ ขนาดเดียวกับล้อใช้งาน จ านวน 1 ชุด พร้อมติดตั้งกุญแจล็อค 

8. ระบบไฟฟ้าและแสงสว่าง 

8. 1 ใช้แรงเคลื่อนไฟฟ้า ขนาด 24 โวลท ์

8. 2 แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 ลูก 

8. 3 มีเครื่องก าเนิดไฟฟ้า (Altermator) ขนาด 24 โวลท์ กระแสไม่น้อยกว่า  50 Amp. 

8. 4 มีเครื่องปัดน้ าฝนท างานด้วยระบบไฟฟ้า ไม่น้อยกว่า 2 จังหวะความเร็ว พร้อมอุปกรณ์ฉีดน้ าล้าง
กระจก 

8. 5 มีระบบไฟส่องสว่าง และไฟสัญญาณครบถ้วนตาม พ.ร.บ. จราจรทางบกก าหนด 

9. ชุดตู้ถังบรรจุน้ าดับเพลิง 

9. 1 พ้ืนตัวถังสร้างด้วยเหล็กมาตรฐานอย่างดีความหนาไม่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร ผนังด้านข้างมีความ
หนาไม่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร มีขนาดความจุไม่น้อยกว่า  6,000  ลิตร 

9. 2 พ้ืนบนถังมีลักษณะเป็นลายกันลื่น  พร้อมมีช่องส าหรับให้พนักงานลงไปท าความสะอาด
(MANHOLE)  ภายในถังบรรจุน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร จ านวนไม่น้อย
กว่า 1 ช่อง พร้อมมีฝาเปิด-ปิด และล็อคได้ 

9. 3 ภายในถังบรรจุน้ ามีแผ่นเหล็กกั้นกันกระแทก (BAFFLE PLATE) ทั้งตามยาว ตามขวาง มีความ
หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตรกั้นเป็นช่องไม่น้อยกว่า 2 ช่อง 

9. 4 มีแอ่งน้ าพักตะกอนถังบรรจุน้ าพร้อมวาล์วถ่ายน้ าทิ้ง 

9. 5 มีท่อจ่ายน้ าพร้อมบอลวาล์วขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว อยู่ด้านข้างตัวรถทั้ง 2 



ด้าน พร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดเกลียวทองเหลือง มีที่เติมน้ าเข้าถังบรรจุน้ าด้านข้างตัวรถทั้ง 2 ด้าน 

10. ตู้เก็บอุปกรณ์และโครงสร้าง 

10. 1 ตัวรถมีตู้เก็บสายส่งน้ า ข้อต่อ หัวฉีดน้ า และอุปกรณ์ต่าง ๆ แบบตัวตู้ลึกเข้าไปในตัวรถ        ท า
เป็นชั้นวางของที่เหมาะสม พร้อมบานปิด-เปิดแบบบานเลื่อนในแนวดิ่ง ท าด้วยอลูมิเนียมที่ปิดได้
สนิท มั่นคง แข็งแรง เปิด-ปิดง่าย พร้อมกุญแจติดตั้งด้านข้างหรือด้านท้ายของตัวรถตามมาตรฐาน
ผู้ผลิต 

10. 2 มีไฟแสงสว่างภายในตู้ทุกตู้โดยสามารถเปิดและปิดได้โดยอัตโนมัติ เมื่อมีการเปิด-ปิด ตู้ 

10. 3 ภายในตู้มีชั้นและลิ้นชักแบบรางเลื่อนส าหรับติดตั้งอุปกรณ์ พื้นลิ้นชักท าด้วยโลหะปลอดสนิมหรือ
อลูมิเนียม พร้อมที่ยึดอุปกรณ์อย่างมั่นคงแข็งแรง ออกแบบให้สามารถใช้งานได้ทั้งด้านซ้ายและ
ด้านขวาอย่างสะดวก รวดเร็วโดยแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันเสนอราคา 

 

10. 4 โครงสร้างท าด้วยโลหะปลอดสนิม (STAINLESS STEEL) หรือ อลูมิเนียมอัลลอยด์ (ALUMINIUM 
ALLOY) เป็นวัสดุที่ออกแบบโดยเฉพาะส าหรับประกอบผลิตเป็นโครงสร้างที่ติดตั้งบนตัวรถ และ
ออกแบบให้ประกอบเป็นโครงสร้างด้วยระบบ BOLT & NUT ไม่ใช้การเชื่อม ส่วนที่เป็นผนัง
ประกอบด้วยอลูมิเนียมและพ้ืนกรุด้วยอลูมิเนียมชนิดแผ่นมีลายกันลื่น พร้อมแนบรูปแบบโครงตู้และ
ประตูในวันยื่นซองเสนอราคา                                                                             

11. ถังบรรจุโฟม 

11. 1 ถังบรรจุโฟมท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม (สแตนเลส) หนาไม่น้อยกว่า 2 ม.ม. ขนาดความจุไม่น้อย
กว่า200 ลิตร ในถังมีแผ่นกันกระแทกและเสริมความแข็งแรงของถัง 

11. 2 มีช่องส าหรับเติมน้ ายาโฟม พร้อมฝาปิดล็อกได้มีท่อทางส่งน้ าโฟม และส่วนประกอบอ่ืนตาม
มาตรฐานผู้ผลิต  

12. ทางดูดน้ า และทางส่งน้ า 

12. 1 มีทางสูบน้ าจากภายนอกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ด้าน
ละ1 ทางมีทางส่งน้ าออกพร้อมบอลวาล์วเปิด-ปิด ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว 
จ านวน 2 ทางพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดอลูมิเนียม 

12. 2 มีทางส่งน้ าเข้าถังบรรจุน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว จ านวน 1 ทาง 

12. 3 มีทางส่งน้ าขึ้นแท่นปืนฉีดน้ า ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 1 ทาง 

12. 4 มีวาล์วควบคุมแรงดันแบบอัตโนมัติ (Auto Regulator Valve) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า
1 นิ้ว เพ่ือป้องกันก าลังดันของน้ ากรณีไม่ได้เปิดวาล์วจ่ายน้ า 

12. 5 ม้วนสายดับเพลิงแบบ HOSE REEL ท าจากสแตนเลสความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร ขนาด
เส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้วม้วนเก็บด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าโดยแนบแคตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอ



ราคา 

13. เครื่องสูบน้ า 

13. 1 เป็นชนิดที่ออกแบบส าหรับติดตั้งด้านท้ายกับรถดับเพลิงโดยเฉพาะแบบขับด้วย FULL POWER 
TAKE OFF จากเครื่องยนต์ของตัวรถ มีระบบระบายความร้อนที่ดี สามารถใช้งานต่อเนื่องได้ไม่ต่ า
กว่า 2 ชั่วโมง 

13. 2 เป็นเครื่องสูบน้ าดับเพลิงที่ออกแบบส าหรับใช้ดับเพลิงโดยเฉพาะ โดยมีเครื่องสูบน้ าแบบแรงไหล
หนีศูนย์ ( CENTRIFUGAL PUMP ) ระหัดชั้นเดียวหรือสองชั้นสามารถสูบส่งน้ าได้ไม่น้อยกว่า 
3,000 ลิตรต่อนาทีที่แรงดันไม่น้อยกว่า 8 บาร์ มีระบบสูญญากาศชนิดลูกสูบคู่ สามารถช่วยสูบน้ า
ในระดับลึก 7 13.3 มีทางสูบน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จ านวน 1 ทาง 

13. 4 มีทางจ่ายน้ าขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้ว พร้อมวาล์วเปิด – ปิด ไม่น้อยกว่า 2 ทาง 

13. 5 มีแผงควบคุมการท างานของระบบดับเพลิง มีส่วนประกอบและมาตรวัดต่าง ๆ เช่น มาตรวัดแรง
ดูด มาตรวัดแรงดัน , มาตรวัดระดับน้ า , วาล์วเปิด – ปิด , ระบบหล่อเย็น , คันเร่งมือ ฯลฯ 

13. 6 วัสดุอุปกรณ์ เป็นวัสดุที่ผลิตจากโรงงาน ที่ยังไม่ผ่านการใช้งาน และไม่มีการดัดแปลง
นอกเหนือจากที่ผลิตจากโรงงานโดยตรง 

13. 7 พร้อมแนบแค๊ตตาล็อคปั๊มสูบน้ าดับเพลิง ในวันยื่นเสนอราคา 

 

 

14. แท่นปืนฉีดน้ าดับเพลิง (WATER MONITOR) 

14. 1 ติดตั้งที่ด้านบนของถังน้ า ท าด้วยอลูมินั่มอัลลอย 

14. 2 สามารถหมุนฉีดได้ไม่น้อยกว่า 360 องศา ปรับฉีดเป็นมุมต่ าลงได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาและยก
มุมเงยได้ไม่น้อยกว่า 80 องศาพร้อมแนบแค็ตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
                                                                       

15. ชุดผสมโฟม 

15. 1 ชุดอุปกรณ์ผสมโฟม Inliner Inductor สามารถปรับอัตราส่วนผสมน้ ายาโฟมได้ไม่น้อย
กว่า         1-6% มีอัตราการจ่ายน้ าผสมน้ าโฟมได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร/นาที 

15. 2 ชุดอุปกรณ์ผสมโฟม Inliner Inductor สามารถปรับเปลี่ยนข้อต่อได้ตั้งแต่ 1.5” – 2.5” 

15. 3 ผลิตจากวัสดุทองเหลือง หรืออลูมินั่มอัลลอยด์ หรือ สเตนเลส 

15. 4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคเอกสาร
หลักฐานการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 



16. ชุดหัวฉีดน้ า/โฟมจ านวน 1 หัว 

16. 1 หัวฉีดน้ า/โฟม ดับเพลิงชนิดสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบการฉีดได้ทั้งฉีดแบบล าตรง หรือปรับฉีด
เป็นฝอย ตัวหัวฉีดจะต้องมีด้ามจับแบบ PISTOL GRIP และ มีบอลวาล์วท าจากโลหะปลอดสนิม มี
ระบบเปิด-ปิดน้ าแบบคันโยก หัวฉีดสามารถปรับอัตราการไหลของน้ าได้ 4 ระดับ หัวฉีดสามารถ
ปรับความยาวได้เพ่ือใช้ฉีดเป็นล าโฟม 

16. 2 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคเอกสาร
หลักฐานการรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

17. หัวฉีดไร้แรงสะท้อน จ านวน 1 หัว 

17. 1 หัวฉีดไร้แรงสะท้อน ท าจากอลูมินั่มอัลลอยด์ 

17. 2 สามารถปรับอัตราการไหลได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 

17. 3 มีความยาวไม่เกิน 8 นิ้ว 

17. 4 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001หรือ มาตรฐาน มอก. หรือ  FM 

17.  5 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

18. ปืนฉีดน้ าไร้แรงสะท้อน จ านวน 1 ชุด 

18. 1  ปืนฉีดน้ าไร้แรงสะท้อน สามารถทนแรงดันสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 700 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว 

18. 2 มีความยาวไม่เกิน 20 นิ้ว น้ าหนักไม่เกิน 5 ปอนด์ 

18. 3 ปืนฉีดน้ าไร้แรงสะท้อน สามารถปรับแรงดันน้ าได้ไม่น้อยกว่า 3 ระดับ 

18. 4 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001 ในขอบข่ายการออกแบบและผลิต
อุปกรณ์เกี่ยวกับการดับเพลิง 

18. 5 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  

19. หัวฉีดชนิดปรับฝอยจ านวน 1 หัว 

19. 1 เป็นหัวฉีดชนิดปรับแรงดันเป็นล าเป็นฝอย มีขนาดทางเข้า 1.5 นิ้วพร้อมข้อต่อสวมเร็วชนิดอลู 
ขนาด 2.5 นิ้ว 

 

19. 2 การปรับลักษณะการฉีดให้เป็นฝอยหรือเป็นล าตรง และการปรับอัตราการไหลของน้ าใช้ตัวปรับแยกจาก
กัน 

19. 3 ตัวหัวฉีดท าจากโลหะผสมมีน้ าหนักเบา , แข็งแรง ทนทานต่อการใช้งานที่ปลายหัวฉีดท าจากยางเพ่ือ



ป้องกันการกระแทก  และซี่ฟันท าม่านน้ าเป็นสแตนเลส 

19. 4 มีด้ามจับสีขาวหรือสีเขียวแบบด้ามปืนและมีคันโยกสีเหลืองบังคับวาล์ว ในการปิด –เปิดน้ า ด้วยบอลวาล์ว
ที่อยู่ภายในหัวฉีดเพ่ือสะดวกต่อการมองเห็นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในตัว
อาคาร                                                                     
 19.5 หัวฉดีสามารถปรับอัตราการไหลของน้ าได้ 5 จังหวะ ตั้งแต่  30-60-95-125-150 แกนลอนต่อนาที 
(GPM) 

19. 6 ทางเข้าเป็นข้อต่อแบบสวมเร็ว โดยประกอบมาจากโรงงานผู้ผลิตเป็น ชิ้นเดียวกัน 

19. 7 ต้องมีมาตรฐานFM หรือ UL หรือ NFPAหรือ มาตรฐานอุตสาหกรรม 

19. 8 ผลิตจากโรงงานที่ได้รับรองมาตรฐาน มอก./ISO 9001ในขอบข่ายการออกแบบและผลิตอุปกรณ์ดับเพลิง 

19. 9 ผู้เสนอราคาต้องแนบแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

19. 10 ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นตัวแทนจ าหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งจากตัวแทนจ าหน่าย ของ
หัวฉีดดับเพลิงโดยมีเอกสารหลักฐานมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

20. ชุดหัวฉีดดับเพลิง จ านวน 1 หัว 

20. 1 หัวฉีดน้ าชนิดล าตรงสามารถฉีดเป็นล าและฉีดเป็นฝอยได้ และสามารถฉีดเป็นล าเป็นฝอยใน
ขณะเดียวกันได้ พร้อมวาล์วเปิด-ปิดขนาดทางเข้าน้ าไม่น้อยกว่า 2.5 นิ้วพร้อมแนบแค็ตตาล็อกใน
วันยื่นซองเสนอราคา 

21. สายส่งน้ าดับเพลิง 2.5 นิ้ว  จ านวน 2 เส้น 

21. 1 เป็นสายส่งน้ าดับเพลิง มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 2 .5 นิ้ว ยาว 20 เมตร พร้อมข้อต่อ
อลูมีเนียม 

21. 2 ภายนอกทอขึ้นจากเส้นใยโพลีเอสเตอร์ (Polyester) เคลือบด้วยโพลียูรีเทน(Red 
Polyurethane) สามารถใช้ได้กับน้ ากระด้างและน้ าทะเล ภายในอาบยางสังเคราะห์ (Synthetic 
Rubber) สีด าเพื่อลดแรงเสียดทานของน้ า 

21. 3 มีประสิทธิภาพสามารถทนแรงดันในการท างาน (Max. Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 
ปอนด์/ตารางนิ้ว  สามารถทนแรงดันที่จุดแตก (Min. Burst Pressure) ได้ไม่น้อยกว่า 720 ปอนด์/
ตารางนิ้ว 

21. 4 เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน มอก./ISO 9001 

21. 5 ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารรับรองและแค็ตตาล็อคหรือรูปแบบมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

22. สายส่งน้ าดับเพลิงขนาด 1.5 นิ้ว จ านวน 1 เส้น 

22. 1 เป็นสายส่งน้ าดับเพลิงพร้อมข้อต่อทอจากเส้นใยสังเคราะห์โพลีเอสเตอร์ (Polyester) โดยชั้นใน
สุดของสายผลิตจากสารสังเคราะห์ (Synthetic) และภายนอกเคลือบด้วยโพลียูรีเธน (PU) มีแรงดัน



ใช้งาน (Working Pressure) ไม่น้อยกว่า 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วและสามารถทนแรงดันแตก
ระเบิด (Break Pressure) ไม่น้อยกว่า 725 ปอนด์ต่อตารางนิ้วสายส่งน้ ามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่
น้อยกว่า 1.5 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 100 เมตร โดยไม่มีรอยเชื่อมต่อ เป็นผลิตภัณฑ์ท่ีได้รับมาตรฐาน
อุตสาหกรรม หรือ มอก./ISO 9001โดยแนบเอกสารรับรองพร้อมแคตตาล็อกมาแสดงในวันยื่นซอง
เสนอราคา 

23. สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

23. 1 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาว LED รูปทรงเพรียวบางลดแรงเสียดทานลม มีขนาดความ
ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. พร้อมแนบแค๊ตตาล็อคมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 

23. 2 ติดตั้งเครื่องขยายเสียงแบบอีเลคโทรนิคไซเรนมีก าลังขยายไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ พร้อมไมค์พูด
และล าโพงขยายเสียง 

24. เครื่องมืออุปกรณ์ 

24. 1 เครื่องดับเพลิงชนิดโฟมแบบสะสมแรงดันตัวถังเป็นวัสดุสแตนเลส ขนาดไม่น้อยกว่า 2.5 GPMพร้อมแนบ
แค๊ตตาล็อค                                                                                    จ านวน 1 ถัง 

24.  2 น้ ายาโฟม                                                                                             จ านวน 2 ถัง 

24. 3 เครื่องรับส่งวิทยุสื่อสารติดรถยนต์มีก าลังส่งไม่น้อยกว่า 10 วัตต์                             จ านวน 1 เครื่อง 

24. 4 ไฟสปอร์ตไลท์หลอดขนาดไม่น้อยกว่า 50 วัตต์                                                 จ านวน 1 ดวง 

24. 5 ปากกรวยหัวฉีดขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5/8 นิ้ว,3/4 นิ้ว,1 นิ้ว,1/8 นิ้ว และ 1 ½ นิ้ว   จ านวน 1 ชุด 

24. 6 ท่อดูดตัวหนอนขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว ยาวไม่น้อยกว่า 10 ฟุต          จ านวน 2 ชุด 

24. 7 ขวานหงอนขนาดน้ าหนัก 6 ปอนด ์                                                               จ านวน 1 ชุด 

24. 8 ชะแลงยาว 36 นิ้ว                                                                                   จ านวน 1 ชุด  

24. 9 ตะแกรงทองเหลืองส าหรับติดปลายท่อดูด                                                        จ านวน 1 ชุด 

24. 10 ตะกร้าหวายสวมปลายท่อดูด                                                                    จ านวน 1 ชุด 

24. 11 ประแจขันท่อดูดน้ า                                                                               จ านวน 2 ชุด 

24. 12 พลั่วชนิดพับได้                                                                                    จ านวน 1 ชุด 

24. 13 บันไดเลื่อนอลูมิเนียม (EXTENSION  LADDER) ยาวไม่น้อยกว่า 20 ฟุต                 จ านวน 1 อัน 

24. 14 แม่แรงไฮดรอลิคพร้อมด้าม                                                                      จ านวน 1 ชุด 

24. 15 ประแจถอดล้อพร้อมด้าม                                                                        จ านวน 1 ชุด 



24. 15 ยางอะไหล่พร้อมกงล้อ                                                                           จ านวน 1 ชุด 

 

 

 

 

25. การพ่นสีและตราหน่วยงาน 

25. 1 สีภายนอก พ่นด้วยสีกันสนิมอย่างดีไม่น้อยกว่า 2 ชั้น แล้วจึงพ่นทับด้วยสีจริง ไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

25. 2 การพ่นสีภายในถังบรรจุน้ าพ่นสีกันสนิม Epoxy หรือเทียบเท่าไม่น้อยกว่า 2 ชั้น 

25. 3 ตัวอักษรต่างๆ ตามแต่หน่วยงานก าหนด 

26. ข้อก าหนดอื่นๆ 

1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตหรือประกอบชุดตู้ถังน้ าดับเพลิงที่ได้รับมาตรฐานมอก./ISO 9001 และมีใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (รง.4) หรือเป็นตัวแทนจ าหน่ายที่ได้รับการแต่งตั้งโดยตรงจากผู้ผลิตหรือผู้ประกอบโดยมี
หนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหน่ายพร้อมน าเอกสารรับรองมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ประกาศ เทศบาลต าบลหัวนาค า 

เรื่อง เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว ด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

............................................................. 

               ตามประกาศ เทศบาลต าบลหัวนาค า เรื่อง ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว 
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒  โดยก าหนดวัน ขอรับเอกสาร ใน
วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ความ
ละเอียดแจ้งแล้วนั้น 

               เนื่องจาก เพ่ิมเติมรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ  

               เทศบาลต าบลหัวนาค า ขอเปลี่ยนแปลงประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟม
ในตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้ 

  

๑. เพ่ิมเติม  
                              1.ข้อต่อข้อแยกสามทาง จ านวน 1 ชุด   2.ชุดดับเพลิง ประกอบด้วย เสื้อ,กางเกง,หมวก,ถุง
มือ,รองเท้า จ านวน 3 ชุด   3.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในรถ    4.ติดฟิล์มกรองแสง ภายในรถ 

               ส่วนข้อความอ่ืนๆให้เป็นไปตามเดิมทุกประการ   

    

    

                                                                 ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒   

    



                                                               (ดาบต ารวจโสภัณฑ์  ภูพานทอง) 

                                                              นายกเทศมนตรีต าบลหัวนาค า 

  

  

 

 

 

 
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เลขที่  ๑/๒๕๖๒ 
การซื้อรถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว 

ตามประกาศ เทศบาลต าบลหัวนาค า 
ลงวันที่  ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ 

 
                  เทศบาลต าบลหัวนาค า ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "เทศบาลต าบลหัวนาค า" มีความประสงค์จะประกวดราคา
ซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้ 

  
 รถยนต์ดับเพลิงชนิดถังน้ าถังโฟมในตัว จ านวน ๑   คัน 

  
 

รายละเอียดดังนี้  
                       รถยนต์ดับเพลิง  ชนิดถังโฟมในตัว จ านวน ๑ คัน  เป็นรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์ส าหรับใช้ดับ
ไฟที่ลุกไหม้น้ ามันและไฟทั่วไป  ตัวรถชนิด ๖ ล้อ  ความจุ  ๖,๐๐๐ ลิตร  เครื่องยนต์ดีเซล  ๖  สูบ  แบบ 
๔  จังหวะ  ระบายความร้อนด้วยน้ า  มีก าลังแรงม้าสูงสุดไม่น้อยกว่า  ๒๔๐  แรงม้า  ที่ความเร็วรอบไม่
เกิน  ๒,๘๐๐  รอบ/นาที 
 
พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้ทันทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามท่ีก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ โดยมี
ข้อแนะน าและข้อก าหนด ดังต่อไปนี้ 
                 ๑.     เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๑     รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                          ๑.๒     แบบใบเสนอราคาท่ีก าหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๑.๓     สัญญาซื้อขายทั่วไป 
                          ๑.๔     แบบหนังสือค้ าประกัน 
                                    (๑)   หลักประกันการเสนอราคา 
                                    (๒)   หลักประกันสัญญา 
                          ๑.๕     บทนิยาม 
                                    (๑)   ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                    (๒)   การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม 
                          ๑.๖     แบบบัญชีเอกสารที่ก าหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                                    (๑)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
                                    (๒)   บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
                 ๒.    คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ 

https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SJ4ELIlWW0xRMkPM4YWSxW
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRjE%2F8x6jAjyZJ%0AHMioMAJvJgNWWdUCwiINakd8s%2FlDcKJ5xcRElU0h8x2dw5tjSMaMSjpIJMMABJ24nTBSG895%2Bg%3D%3D
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RkAnwnFNNnavfsfiYpmgsV
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SLCMA2e5l2mn0IG9dAruco
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6TkEQEtvWnBOae2uFyduHak
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6RqbYvc6PKQMi2GThieKlXN
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6SkyF6GvDmjQC8jRr92cM4c
https://process3.gprocurement.go.th/egp3proc160Web/FileViewerServlet?e=PgJMU9yhdLLLJOlKqXBv%2B0WtP%2Bx52JypCCVz3rY4Xa77P5gcZ2TPJCta1IYYxbMRwTxZFAYNHKlc%0AKYos3moS5Y8BS9c1SFQIf9exuVAlB6S26%2FRpHQFVVzSno5ZIscPV


                          ๒.๑    มีความสามารถตามกฎหมาย 
                          ๒.๒    ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
                          ๒.๓    ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
                          ๒.๔    ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๕    ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
                          ๒.๖    มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
                          ๒.๗    เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 
                          ๒.๘    ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ เทศบาล
ต าบลหัวนาค า ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 
                          ๒.๙    ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาล
ของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค าสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                          ๒.๑๐  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง 
                          ๒.๑๑  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๒  ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระส าคัญ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 
                          ๒.๑๓  ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่ 
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ก าหนด 
  
                 ๓.    หลักฐานการยื่นข้อเสนอ 
                         ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ 
                          ๓.๑    ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล 
                                           (ก)   ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                           (ข)   บริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ให้ยื่นส าเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอ านาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส าเนาถูกต้อง 
                                   (๒)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น
ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนของผู้นั้น ส าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) ส าเนาบัตรประจ าตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือส าเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย พร้อมทั้งรับรองส าเนา
ถูกต้อง 
                                   (๓)    ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นส าเนา



สัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี 
                                   (๔)    เอกสารเพิ่มเติมอ่ืนๆ 
                                           (๔.๑)   ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
                                           (๔.๒)   ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 
 
                                   (๕)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๑) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                          ๓.๒    ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมอบอ านาจให้บุคคลอื่นกระท าการแทนให้แนบหนังสือมอบ
อ านาจซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มอบอ านาจและผู้รับมอบอ านาจ ทั้งนี้หาก
ผู้รับมอบอ านาจเป็นบุคคลธรรมดาต้องเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น 
                                   (๒)    แคตตาล็อกและ/หรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                   (๓)    หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕ 
                                   (๔)    บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๒) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                                           ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอด าเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ 
ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖ 
(๒) ให้โดยผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document 
Format) 
                 ๔.    การเสนอราคา 
                          ๔.๑     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามที่ก าหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอก
ข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและท าการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบ
เสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format) 
                          ๔.๒     ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและราคา
เดียวโดยเสนอราคารวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง 
ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็น
ส าคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ทั้ง
ปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ เทศบาลต าบลหัวนาค า 
                                   ราคาที่เสนอจะต้องเสนอก าหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาโดย
ภายในก าหนดยืนราคา ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
                          ๔.๓     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอก าหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๑๒๐ วัน นับถัดจากวันลง
นามในสัญญาซื้อขาย หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก เทศบาลต าบลหัวนาค า ให้ส่งมอบพัสดุ 
                          ๔.๔     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคตตาล็อก และหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ แค็ตตาล็อกและหรือรูปแบบรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ไปพร้อมการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ เทศบาลต าบลหัวนาค าจะยึดไว้เป็นเอกสาร
ของทางราชการ 



                                   ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอ านาจท านิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ มีความ
ประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาล็อก ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องน าต้นฉบับมาให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตรวจสอบภายใน ๕ วัน 
                          ๔.๕     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งรายละเอียดประกอบรายการตามที่ส่วนราชการก าหนด โดยลง
ลายมือผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) ก ากับในเอกสารด้วย พร้อมสรุปจ านวนเอกสารที่จัดส่งหรือน ามาแสดง 
ตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบในข้อ ๑.๖(๒) เพ่ือใช้ในการตรวจทดลองหรือประกอบการพิจารณา ในวันที่ ๒๐ 
กันยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. ณ เทศบาลต าบลหัวนาค า 
                ทั้งนี ้เทศบาลต าบลหัวนาค าจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดข้ึนแก่ตัวอย่างดังกล่าว ตัวอย่าง
ที่เหลือหรือไม่ใช้แล้ว เทศบาลต าบลหัวนาค าจะคืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอา 
                          ๔.๖     ก่อนเสนอราคา ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯ ให้ถี่ถ้วนและเข้าใจเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะตกลงยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไขใน
เอกสารประกวดราคาซื้ออิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๗     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒  ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น.  ถึง ๑๖.๓๐ น. และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์ 
                          เมื่อพ้นก าหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอและการ
เสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด 
                          ๔.๘     ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดท าเอกสารส าหรับใช้ในการเสนอราคาในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน 
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยืนยันการเสนอราคา แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพ่ือเป็นการ
เสนอราคาให้แก่ เทศบาลต าบลหัวนาค า ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
                          ๔.๙     คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จะด าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ 
(๑) หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน คณะ
กรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระท าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ 
(๒) และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระท าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัด
รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และเทศบาลต าบลหัวนาค า จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่น
ข้อเสนอดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน เว้นแต่ เทศบาลต าบลหัวนาค า จะพิจารณาเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระท าดังกล่าวและได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของ เทศบาลต าบลหัวนาค า 
                          ๔.๑๐     ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติ ดังนี้ 
                                   (๑)    ปฏิบัติตามเงื่อนไขท่ีระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๒)    ราคาที่เสนอจะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม และภาษีอ่ืนๆ (ถ้ามี) รวม
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                                   (๓)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพ่ือเข้าสู่กระบวนการเสนอราคา ตามวัน เวลา ที่
ก าหนด 
                                   (๔)    ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคาที่เสนอแล้วไม่ได้ 
                                   (๕)    ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและท าความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคาด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th 
                 ๕.    หลักประกันการเสนอราคา 
                          ผู้ยื่นข้อเสนอต้องวางหลักประกันการเสนอราคาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัด



จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ จ านวน ๓๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท (สามแสน
สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) 
                          ๕.๑     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันที่ยื่นข้อเสนอ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 
                          ๕.๒     หนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          ๕.๓     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          ๕.๔     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอน าเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารสั่งจ่ายหรือพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ า
ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ มาวางเป็นหลักประกันการเสนอราคาจะต้องส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้เทศบาลต าบลหัวนาค าตรวจสอบความถูกต้องในวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๒ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. 
                          กรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ประสงค์จะใช้หนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศเป็นหลักประกันการเสนอราคา ให้ระบุชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในหนังสือค้ า
ประกันอิเล็กทรอนิกส์ฯ ดังนี้ 
                          (๑) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อกิจกรรมร่วมค้าดังกล่าว เป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          (๒) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ ให้ระบุชื่อผู้เข้าร่วมค้ารายที่สัญญา
ร่วมค้าก าหนดให้เป็นผู้เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
                          ทั้งนี้ "กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่" หมายความว่า กิจการร่วมค้าที่จดทะเบียน
เป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 
                          หลักประกันการเสนอราคาตามข้อนี้ เทศบาลต าบลหัวนาค าจะคืนให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้ค้ า
ประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เทศบาลต าบลหัวนาค าได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการ
ประกวดราคาเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุดไม่เกิน ๓ 
ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว  
                          การคืนหลักประกันการเสนอราคา ไม่ว่าในกรณีใด ๆ จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ย 
                 ๖.    หลักเกณฑ์และสิทธิ์ในการพิจารณา 
                          ๖.๑     ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ เทศบาลต าบลหัว
นาค าจะพิจารณาตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา 
                          ๖.๒     การพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ 
                                   กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอ เทศบาลต าบลหัวนาค า จะ
พิจารณาจาก ราคารวม 
                          ๖.๓     หากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่น
ข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอ
เอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงื่อนไขที่เทศบาลต าบลหัวนาค าก าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่
สาระส าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น 
                          ๖.๔     เทศบาลต าบลหัวนาค าสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อน



ผัน ในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                   (๑)    ไม่ปรากฏชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นในบัญชีรายชื่อผู้รับเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หรือบัญชีรายชื่อผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของเทศบาลต าบลหัวนาค า 
                                   (๒)    ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 
                                   (๓)    เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่ก าหนดในเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่เป็นสาระส าคัญ หรือมีผลท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น 
                          ๖.๕     ในการตัดสินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือในการท าสัญญา คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือเทศบาลต าบลหัวนาค ามีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอชี้แจงข้อเท็จจริงเพ่ิมเติม
ได้ เทศบาลต าบลหัวนาค า มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ท าสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าวไม่เหมาะสม
หรือไม่ถูกต้อง 
                          ๖.๖     เทศบาลต าบลหัวนาค าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือ
ราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์
ของทางราชการเป็นส าคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของ เทศบาลต าบลหัวนาค าเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้อง
ค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มิได้ รวมทั้งเทศบาลต าบลหัวนาค า จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทิ้งงาน ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้
ว่าการยื่นข้อเสนอกระท าการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
อ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                               ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ าสุด เสนอราคาต่ าจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจ
ด าเนินงานตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
หรือเทศบาลต าบลหัวนาค า จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอนั้นชี้แจงและแสดงหลักฐานที่ท าให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถ
ด าเนินการตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากค าชี้แจงไม่เป็นที่รับฟังได้ เทศบาลต าบลหัว
นาค า มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคาของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้อง
ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลหัวนาค า 
                          ๖.๗     ก่อนลงนามในสัญญาเทศบาลต าบลหัวนาค าอาจประกาศยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการประกวดราคาหรือท่ีได้รับการคัดเลือก
มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม
กันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา 
                 ๗.     การท าสัญญาซื้อขาย 
                          ๗.๑     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ นับแต่วันที่ท าข้อตกลงซื้อเทศบาลต าบลหัวนาค าจะพิจารณาจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการ
ท าสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                          ๗.๒     ในกรณีที่ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วน
ภายใน ๕ วันท าการ หรือเทศบาลต าบลหัวนาค าเห็นว่าไม่สมควรจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๗.๑ ผูช้นะการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องท าสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรอืท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
กับเทศบาลต าบลหัวนาค าภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจ านวนเงิน
เท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาค่าสิ่งของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้เทศบาลต าบลหัวนาค ายึดถือไว้ในขณะท าสัญญา 
โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
                          (๑)     เงินสด 
                          (๒)     เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์
นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ในวันท าสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท าการ 



                          (๓)     หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
                          (๔)     หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตาม
รายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) 
                          (๕)     พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว 
                          หลักประกันนี้จะคืนให้ โดยไม่มีดอกเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งเทศบาลต าบลหัวนาค า
ได้รับมอบไว้แล้ว 
                 ๘.    ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 
                          เทศบาลต าบลหัวนาค า จะจ่ายค่าสิ่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆ และ
ค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตาม
สัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และเทศบาลต าบลหัวนาค า ได้ตรวจรับมอบสิ่งของไว้เรียบร้อยแล้ว 
                 ๙.    อัตราค่าปรับ 
                          ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อ
ขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน 
                 ๑๐.    การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 
                          ผู้ชนะการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้ท าสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือ
ท าข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความช ารุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายใน
ระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี      นับถัดจากวันที่ เทศบาลต าบลหัวนาค า ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรีบจัดการซ่อมแซม
แก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความช ารุดบกพร่อง 
                 ๑๑.    ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอ่ืนๆ 
                      ๑๑.๑   เงินค่าพัสดุส าหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากเงินกู้จาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) 
                                    การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ ต่อเมื่อเทศบาลต าบลหัวนาค าได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุ
จากเงินกู้จาก เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล (กสท.) แล้วเท่านั้น 
                      ๑๑.๒   เมื่อเทศบาลต าบลหัวนาค าได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายใดให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อ
สิ่งของตามการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือน าสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและ
ของนั้นต้องน าเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศก าหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี ดังนี้ 
                               (๑)    แจ้งการสั่งหรือน าสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า 
ภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                   (๒)    จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับ
เรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนที่
มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                   (๓)    ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี 
                          ๑๑.๓   ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเทศบาลต าบลหัวนาค าได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปท าสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ
เป็นหนังสือภายในเวลาที่ก าหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ เทศบาลต าบลหัวนาค าจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือ



เรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ าประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) 
รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                      ๑๑.๔   เทศบาลต าบลหัวนาค าสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพ่ิมเติมเงื่อนไข หรือข้อก าหนดในแบบสัญญา
หรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
                      ๑๑.๕   ในกรณีที่เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้
ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของเทศบาลต าบลหัวนาค า ค าวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่น
ข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม 
                      ๑๑.๖   เทศบาลต าบลหัวนาค าอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากเทศบาลต าบลหัวนาค าไม่ได้ 
                                   (๑)    เทศบาลต าบลหัวนาค าไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับ
จัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป 
                                   (๒)    มีการกระท าท่ีเข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา 
                                   (๓)    การท าการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแกเ่ทศบาลต าบลหัวนาค า
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 
                                   (๔)    กรณีอ่ืนในท านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออก
ตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
                 ๑๒.    การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ 
                             ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ท่ีกฎหมายและระเบียบได้ก าหนดไว้โดยเคร่งครัด 
                 ๑๓.    การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             เทศบาลต าบลหัวนาค า สามารถน าผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่
ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อน ามาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
                             ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอ
หรือท าสัญญากับเทศบาลต าบลหัวนาค า ไว้ชั่วคราว 
 
 

เทศบาลต าบลหัวนาค า 
 
 

 ๒๘  สิงหาคม  ๒๕๖๒ 
 

 

 

 

 

 



 

 

 


