เอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)
ตามประกาศเทศบาลตาบลห้างฉัตรแม่ตาล ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
**********************
ด๎วยเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล มีความประสงค์จะดาเนินการสอบราคาซื้อครุภณ
ั ฑ์ยานพาหนะและ
ขนสํง รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ) จานวน 1 คัน
งบประมาณ 1,000,000 บาท (-หนึ่งล๎าน
บาทถ๎วน-)โดยมีรายละเอียดดังนี้
- รถพยาบาลฉุกเฉิน(รถกระบะ)ปริมาตรกระบอกสูบไมํต่ากวํา 2,400 ซีซี
1.) เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ พร๎อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
2.) ประตูมีดา๎ นหลัง ปิด – เปิด สาหรับยกเตียงผู๎ป่วยเข๎า – ออก
3.) มีตู๎เก็บทํอ บรรจุก๏าซไมํน๎อยกวํา 2 ทํอ ที่แขวนน้าเกลือ
4.) ห๎องพยาบาลมีตู๎ใสํอุปกรณ์และเวชภัณฑ์
5.) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์ พร๎อมอุปกรณ์
คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ
1. เตียงนอนโลหะผสม แบบมีล๎อเข็น ปรับเป็นรถเข็นได๎
2. ชุดชํวยหายใจชนิดใช๎มือบีบสาหรับเด็กและผู๎ใหญํ
3. เครื่องสํองกลํองเสียง/เครื่องดูดของเหลว
4. เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
5. ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน
6. ชุดเฝือกลม
7. ชุดให๎ออกซิเจน แบบ Pipe Line สาหรับสํงทํอก๏าซ
8. อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น
9. เก๎าอี้เคลื่อนย๎ายผู๎ป่วยชนิดพับเก็บได๎
(ตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน) แนบท๎ายเอกสารสอบราคานี้
พร๎อมพํนตราสัญลักษณ์และหมายเลขครุภัณฑ์ ตามแบบเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล
กาหนด ราคากลางเป็นเงิน 1,000,000 บาท (-หนึ่งล๎านบาทถ๎วน-) ตามราคามาตรฐานครุภณ
ั ฑ์ปี 2558 (รวมภาษีมูลคําเพิ่ม)
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อต๎องเป็นของแท๎ ของใหมํ ไมํเคยใช๎งานมากํอน ไมํเป็นของเกําเก็บ อยูํในสภาพที่จะใช๎งาน
ได๎ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข๎อแนะนา และข๎อกาหนดดังตํอไปนี้
1. เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสัญญาซื้อขาย
1.4 แบบหนังสือค้าประกัน(หลักประกันสัญญา)
2. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา
2.1 ผู๎เสนอราคาต๎องเป็นผูม๎ ีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ และต๎องไมํเป็นผู๎ถูกแจ๎งเวียนชื่อ ผู๎ทิ้งงานของทาง
ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หนํวยการบริหารราชการสํวนท๎องถิ่น หรือ ห๎ามเข๎าเสนอราคากับเทศบาล
2.2 ไมํเป็นผู๎มผี ลประโยชน์รวํ มกันกับผู๎เสนอราคารายอื่น ที่เข๎าเสนอราคาให๎แกํเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล
ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมํเป็นผู๎กระทาการอันเป็นการขัดขวางการแขํงขันราคาอยํางเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
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-22.3 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผูไ๎ ด๎รับเอกสิทธิ์ หรือความคุ๎มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมํยอมขึ้นศาลไทย เว๎นแตํรัฐบาล
ของผู๎เสนอราคา ได๎มีคาสั่งให๎สละสิทธิ์และความคุ๎มกันเชํนวํานั้น
2.4 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเป็นผูแ๎ ทนจาหนํายรถยนต์ยี่ห๎อ รุํน ที่เข๎าเสนอราคาจากผู๎ผลิต หรือบริษัทที่ได๎รับการ
แตํงตั้งจากบริษัทผูผ๎ ลิตโดยตรง โดยมีเอกสารหลักฐานแสดงในวันที่ยื่นซองเสนอราคา
25 ผู๎เสนอราคาต๎องไมํเป็นผู๎ถูกระบุชื่อไว๎ใน บัญชีรายชื่อผู๎ทิ้งงานของทางราชการรัฐวิสาหกิจหรือของหนํวยการ
บริหารราชการสํวนท๎องถิ่น และได๎แจ๎งเวียนชื่อแล๎ว
2.6 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญาต๎องไมํอยูํในฐานะเป็นผู๎ไมํแสดงบัญชีรายรับรายจํา ยหรือแสดง
บัญชีรายรับรายจํายไมํถูกต๎องครบถ๎วนในสาระสาคัญ
2.7 บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข๎าเป็นคูํสัญญากับหนํวยงานของรัฐซึ่งได๎ดาเนินการจัดซื้อจัดจ๎างด๎วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e – GP) ต๎องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง
ที่เว็บไซต์ศูนย์ข๎อมูลจัดซื้อจัดจ๎างภาครัฐ
3. หลักฐานการเสนอราคา
ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอเอกสารหลักฐานแนบมาพร๎อมซองสอบราคา ดังนี้
3.1 สาเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน หุ๎นสํวนบริษัท และสาเนาใบทะเบียนภาษีมูลคําเพิ่ม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้ง
รับรองสาเนาถูกต๎อง
ส าหรั บ ผู๎ ป ระกอบการประเภทร๎ า นค๎ า จะต๎ อ งมี ส าเนาหนั ง สื อ จดทะเบี ย นพาณิ ช ย์ และใบทะเบี ย น
ภาษีมูลคําเพิ่ม (ถ๎ามี) พร๎อมทั้งรับรองสาเนาถูกต๎อง
3.2 หนังสือมอบอานาจที่ปิดอากรแสตมป์ ตามกฎหมายในกรณีที่ผู๎เสนอราคามอบอานาจ ให๎บุคคล อื่นลงนาม
ในใบเสนอราคาแทน
3.3 บัญชีรายการเอกสารทั้งหมดที่ได๎ยื่นพร๎อมกับซองสอบราคารวมทั้งรายการและจานวน ตัวอยําง (ถ๎ามี)
4. การยื่นซองสอบราคา
4.1 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นเสนอราคาตามแบบที่กาหนดไว๎ในเอกสารสอบราคานีโ้ ดยไมํมีเงื่อนไขใดๆทั้งสิ้น และ
จะต๎องกรอกข๎อความให๎ถูกต๎องครบถ๎วน ลงลายมือชื่อของผู๎เสนอราคาให๎ชัดเจน จานวนเงิน ที่เสนอราคาต๎องระบุตรงกัน
ทั้งตัวเลข และตัวอักษร โดยไมํมกี ารขูดลบ หรือแก๎ไข หากมีการ ขูดลบ ตกเติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง จะต๎องลงลายมือชื่อ
ผู๎เสนอราคาพร๎อมประทับตรา (ถ๎ามี) กากับไว๎ด๎วยทุกแหํง
4.2 ผู๎เสนอราคาจะต๎องเสนอราคาเป็นเงินบาทและเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวม และหรือ
ราคาตํอหนํวย และหรือตํอรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว๎ท๎ายใบเสนอราคาให๎ถูกต๎อง ทั้งนี้ราคารวมที่เสนอจะต๎องตรงกันทั้งตัว
เลขและตัวหนังสือ
ถ๎าตัวเลขและตัวหนังสือไมํตรงกันให๎ถือตัวหนังสือเป็นสาคัญ
โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคํา
ภาษีมูลคําเพิ่มและภาษีอากรอื่น คําขนสํง คําจดทะเบียน
และคําใช๎จํายอื่น ๆ ทั้งปวงจนกระทั่งสํงมอบพัสดุให๎
ราคาที่เสนอ จะต๎องเสนอกาหนดยืนราคาไมํน๎อยกวํา 120 วัน นับแตํวันเปิดซองสอบราคาโดยภายใน
กาหนดยืนราคา ผู๎เสนอราคาต๎องรับผิดชอบราคาที่ตนได๎เสนอไว๎และจะถอนการเสนอราคามิได๎
4.3 ผู๎เสนอราคา จะต๎องเสนอกาหนดเวลาสํงมอบพัสดุ ไมํเกิน 60 วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญาซื้อขาย
4.4 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงแคตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะไปพร๎อมใบเสนอ
ราคา เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลําวนี้ เทศบาลเมืองจะยึดไว๎เป็นเอกสารของทางราชการ
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3สาหรับแคตตาล็อกที่แนบให๎พิจารณา หากเป็นสาเนารูปถํายจะต๎องรับรองสาเนาถูกต๎องรับรองสาเนาถูกต๎อง
โดยผู๎มีอานาจทานิติกรรมแทนนิตบิ ุคคล หรือบุคคลธรรมดาทีเ่ ข๎าสอบราคา หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความ
ประสงค์จะขอดูต๎นฉบับแคตตาล็อก ผู๎เสนอราคาจะต๎องนาต๎นฉบับ มาให๎คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ
ภายใน…3….วัน
4.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องสํงตัวอยํางของพัสดุที่เสนอ จานวน…-……(หนํวย) เพื่อใช๎ในการตรวจทดลองหรือ
ประกอบการพิจารณาและหรือประกอบสัญญา ทั้งนี้ เทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาลจะไมํรับผิดชอบ ในความเสียหายใด
ๆ ที่เกิดขึ้นแกํตัวอยํางดังกลําว ตัวอยํางที่เหลือหรือไมํใช๎แล๎ว เทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล จะคืนให๎แกํผู๎เสนอราคา
4.6 กํอนยื่นซองสอบราคา ผู๎เสนอราคาควรตรวจดูรํางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯลฯ ให๎ถี่
ถ๎วน และเข๎าใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกํอน ที่จะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
4.7 ผู๎เสนอราคาจะต๎องยื่นซองสอบราคาที่ปิดผนึกซองเรียบร๎อย จําหน๎าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคา โดยระบุไว๎ที่หน๎าซองวํา วํา “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560” โดยยืน่ โดยตรงตํอเทศบาล
ตาบลห๎างฉัตรแมํตาล ระหวํางวันที่ 1 - 19 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30น. ถึง 16.30 น. ณ กองคลัง สานักงานเทศบาล
ตาบลห๎างฉัตรแมํตาล โดยในวันที่ 20 ธันวาคม 2559 ยื่นซองสอบราคา ณ ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างของ
องค์การบริหารสํวนตาบลระดับอาเภอ (ที่วําการอาเภอห๎างฉัตร) เวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. เมื่อพ๎นกาหนดเวลายื่นซอง
สอบราคาแล๎ว จะไมํรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด และคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะดาเนินการเปิดซองสอบราคาใน
วันที่ 21 ธันวาคม 2559 ตั้งแตํเวลา 09.30 น. เป็นต๎นไป ณ ศูนย์รวมข๎อมูลขําวสารการจัดซื้อจัดจ๎างขององค์การบริหาร
สํวนตาบลระดับอาเภอ (ที่วําการอาเภอห๎างฉัตร)
5. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา
5.1 ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล จะพิจารณาตัดสินด๎วยราคารวม
5.2 หากผู๎เสนอราคารายใดมีคุณสมบัตไิ มํถูกต๎องตามข๎อ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา ไมํถูกต๎อง หรือไมํ
ครบถ๎วนตามข๎อ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมํถูกต๎องตามข๎อ 4 แล๎ว คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะไมํรับพิจารณา
ราคาของผู๎เสนอราคารายนั้น เว๎นแตํเป็นข๎อผิดพลาด หรือผิดหลงเพียงเล็กน๎อยหรือ ที่ผิดแผกไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคา ในสํวนที่มิใชํสาระสาคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวําจะต๎องเป็นประโยชน์ตํอเทศบาลเมืองเทํานั้น
5.3 เทศบาลสงวนสิทธิไมํพิจารณาราคาของผู๎เสนอราคา โดยไมํมีการผํอนผัน ในกรณี ดังตํอไปนี้
(1) ไมํปรากฏชื่อผู๎เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู๎รับเอกสารสอบราคา หรือในหลักฐาน การรับเอกสารสอบ
ราคาของเทศบาล
(2) ไมํกรอกชื่อนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือชื่อผู๎เสนอราคาอยํางหนึ่ง อยํางใดหรือ
ทั้งหมดในใบเสนอราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตํางไปจากเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารสอบราคาที่เป็นสาระสาคัญหรือมีผลทา
ให๎เกิดความได๎เปรียบเสียเปรียบแกํผู๎เสนอราคารายอื่น
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก๎ไข เปลี่ยนแปลง โดยผู๎เสนอราคามิได๎ลงลายมือชื่อพร๎อม
ประทับตรา
(ถ๎ามี)
กากับไว๎
5.4 ในการตัดสินการสอบราคา หรือ ในการทาสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา หรือเทศบาลมีสิทธิ
ให๎ผู๎เสนอราคาชี้แจงข๎อเท็จจริง สภาพฐานะ หรือข๎อเท็จจริงอื่นใดที่ เกี่ยวข๎องกับผู๎เสนอราคาได๎ เทศบาลมีสิทธิ์ที่จะไมํรับราคา
หรือไมํทาสัญญาหากหลักฐาน ดังกลําวไมํมีความเหมาะสม หรือไมํถูกต๎อง
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-45.5 เทศบาลทรงไว๎ซงึ่ สิทธิที่จะไมํรับราคาต่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใด หรือราคาทีเ่ สนอทั้งหมดก็ได๎ และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใดหรืออาจจะยกเลิกการสอบราคาโดยไมํพิจารณา
จัดซื้อเลยก็ได๎สดุ แตํจะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทาง ราชการเป็นสาคัญ และให๎ถือวําการตัดสินของเทศบาลจะ
พิจารณายกเลิกการสอบราคาและ ลงโทษผู๎เสนอราคาเสมือนเป็นผู๎ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได๎วํา การเสนอราคากระทาไปโดย
ไมํสจุ ริต หรือมี การสมยอมกันในการเสนอราคา
6. การทาสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน 5 วันทาการของทางราชการ นับแตํ
วันที่ทาข๎อตกลงซื้อ เทศบาลจะพิจารณาจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือแทน การทาสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข๎อ 1.3 ก็ได๎
6.2 ในกรณีที่ผู๎ชนะการสอบราคาไมํสามารถสํงมอบสิ่งของได๎ครบถ๎วนภายใน 5 วันทาการ ของทางราชการ
หรือเทศบาลเห็นวําไมํสมควรจัดทาข๎อตกลงเป็นหนังสือตามข๎อ 6.1 ผู๎ชนะการสอบราคาจะต๎องทาสัญญาซื้อขายแบบสัญญาดัง
ระบุใน ข๎อ 1.3 กับเทศบาล ภายใน 7 วันนับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งและจะต๎องวางหลักประกันสัญญาเป็นจานวนเงินเทํากับ
ร๎อยละห๎าของราคาสิ่งของที่สอบราคาได๎ ให๎เทศบาล ยึดถือไว๎ในขณะทาสัญญา โดยใช๎หลักประกันอยํางหนึ่งอยํางใด
ดังตํอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจํายให๎แกํเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล โดยเป็นเช็คลงวันที่ทาสัญญา หรือ
กํอนหน๎านั้น ไมํเกิน 3 วันทาการของทางราชการ
(3) หนังสือค้าประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามแบบหนังสือค้าประกันดัง ระบุในข๎อ1.4(1)
(4) หนังสือค้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหํงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได๎รับอนุญาตให๎ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหํงประเทศไทย ซึ่งได๎แจ๎งชื่อเวียนให๎สํวนราชการตําง ๆทราบแล๎ว โดยอนุโลมให๎ใช๎ตามแบบหนังสือค้าประกัน ดัง
ระบุในข๎อ 1.4(1)
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
หลักประกันนี้จะคืนให๎โดยไมํมดี อกเบี้ยภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่ผู๎ชนะการสอบราคา(ผู๎ขาย) พ๎นจาก
ข๎อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล๎ว
7. อัตราค่าปรับ
คําปรับตามแบบสัญญาซื้อขายข๎อ 10 ให๎คิดในอัตราร๎อยละ 0.20 ตํอวัน
8. การรับประกันความชารุดบกพร่อง
ผู๎ชนะการสอบราคาซึ่งได๎ทาข๎อตกลงเป็นหนังสือ หรือทาสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข๎อ 1.3 แล๎วแตํกรณี
จะต๎องรับประกันความชารุดบกพรํองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไมํน๎อยกวํา...1...ปี...-.....เดือน นับถัดจาก
วันที่ผู๎ซื้อรับมอบโดยผู๎ขายต๎องรับจัดการซํอมแก๎ไขให๎ใช๎การได๎ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได๎รับแจ๎งความชารุด
บกพรํอง
9. ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น ๆ
9.1 เงินคําพัสดุสาหรับการซื้อครั้งนี้ได๎มาจาก การกันเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ.
2559 ซึ่งสภาเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาลมีมติอนุมตั ิในการประชุมสภาเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล สมัยประชุมวิสามัญ
สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559
การลงนามในสัญญาจะกระทาได๎ ตํอเมื่อเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล ได๎รับอนุมัติเงินคําพัสดุจาก
การกันเงินงบประมาณรายจํายประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ซึ่งสภาเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาลมีมติอนุมัติในการ
ประชุมสภาเทศบาลตาบลห๎างฉัตรแมํตาล สมัยประชุมวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 30 กันยายน 2559 แล๎วเทํานั้น
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถพยาบาลฉุกเฉิน
แนบท้ายประกาศสอบราคาซื้อ เลขที่ 1/2560
ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2559
วัตถุประสงค์ในการใช๎งานใช๎ในการออกปฏิบัติการนาผู๎ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัตเิ หตุสํงโรงพยาบาล
ความต๎องการจาเพาะ
1. รถพยาบาลทีส่ ามารถทาความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ
2. สามารถให๎การดูแลและรักษาผู๎ป่วยในระดับ basic trauma life support
3. อุปกรณ์การแพทย์ทสี่ าคัญสามารถนาออกไปดูแลรักษาผู๎ป่วยนอกรถพยาบาลได๎อยํางสะดวก
คุณลักษณะของรถพยาบาล แบํงออกเป็น 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์
1.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไมํน๎อยกวํา 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 2,400 ซีซีมี
กาลังเครื่องยนต์สุทธิไมํน๎อยกวํา 75 กิโลวัตต์
1.2 ระบบกันสะเทือน ล๎อหน๎าแบบปีกนกคูํพร๎อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง ล๎อหลังแหนบซ๎อนและโช๏คอัพชํวย
1.3 ระบบพวงมาลัยขับด๎านขวาระบบแรคแอนด์พีเนี่ยน พร๎อมเพาเวอร์จากโรงงานผู๎ผลิต
1.4 ระบบห๎ามล๎อ ดิสเบรกล๎อหน๎า ดรัมเบรกล๎อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล๎อ
1.5 ระบบไฟฟ้าใช๎แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ไมํต่ากวํา 65 แอมแปร์ พร๎อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจารถครบถ๎วน
1.6 ล๎อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผ๎ ลิต
1.7 ความยาวชํวงล๎อหน๎า-หลัง ไมํน๎อยกวํา 3,000 มิลลิเมตร
1.8 ในห๎องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร๎อมลาโพง
1.9 ห๎องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด๎านซ๎ายและด๎านขวา มีกญ
ุ แจล็อกได๎
2. อุปกรณ์ประจารถ
2.1 ยางอะไหลํพร๎อมกะทะล๎อ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด
2.2 แมํแรงยกรถพร๎อมด๎ามแบบมาตรฐานประจารถของผู๎ผลิต 1 ชุด
2.3 ประแจถอดล๎อ 1 อัน
2.4 เครื่องมือประจารถตามมาตรฐานผู๎ผลิตอยํางน๎อยประกอบด๎วย
2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว
2.4.2 ไขควงทั้งปากแบนและแฉก 1 ชุด
2.4.3 คีมธรรมดา 1 อัน
2.4.4 ซองหรือกลํองเก็บเครื่องมือข๎างต๎น 1 ใบ
2.5 เข็มขัดนิรภัยประจาที่นั่งคนขับและที่นั่งข๎างคนขับตอนหน๎า
3. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน
3.1 คุณลักษณะทั่วไป
3.1.1 เป็นหลังคาที่ทาจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน จากผู๎ผลิตทีไ่ ด๎รับมาตรฐาน ISO
9001:2008
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-23.1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช๎ในการผลิตหลังคารถพยาบาล เป็นใยแก๎วที่ผสมผสานกับน้ายาเรซิ่น ขึ้นรูปทั้งหลังไร๎
รอยตํอโดยหลังคาจะทาการเสริมความแข็งแรงและเสริมด๎วยแผํนเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ตํางๆ
มีชุดอุปกรณ์ตกแตํง
ภายนอกและภายในที่ทาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให๎ความแข็งแรงทนทานตํอการใช๎งาน
3.1.3 ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไมํน๎อยกวํา 87 ซม. พร๎อมมีกระจกบานเลื่อนซ๎าย-ขวาไม๎น๎อยกวํา 3 บาน
สามารถ ล็อกได๎จากภายในรถ ประตูฝาท๎ายทาจากไฟเบอร์กลาสเปิด-ปิดขึ้นด๎านบนไมํน๎อยกวํา 80 องศา พร๎อมชุดล็อกฝา
ท๎าย
3.1.4 ผู๎เสนอราคาจะต๎องได๎รับอนุญาตประกอบ, ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม หรือได๎รับการ
แตํงตั้งจากบริษัทที่ได๎รับอนุญาต
3.1.5 ผู๎เสนอราคาจะต๎องมีตัวแทนจาหนํายในจังหวัดที่ทํานเสนอราคาเพื่อความสะดวกในการบริการ หรือมี
ตัวแทนจาหนํายไมํน๎อยกวํา 80 แหํงทั่วประเทศ
3.2 อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถพยาบาลฉุกเฉิน
3.2.1 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกาหนดแถวยาวติดตั้งด๎านหน๎ารถเหนือคนขับ
3.2.2 สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้าเงิน) พร๎อมสัญญาณเสียงไซเรน 5เสียง ใช๎งาน12 VDC
3.2.2.1 ขนาดของแผงไฟยาวไมํน๎อยกวํา 115 ซม.สูงไมํเกิน 18 ซม. กว๎างไมํน๎อยกวํา 32 ซม.
3.2.2.2 เวลาพูดโดยใช๎รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสามารถปรับเปลี่ยน
รูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได๎ด๎วยปุ่มรีโมทไมโครโฟน เพียงชิ้นเดียวเทํานั้น
3.2.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวงติดตั้งเพื่อให๎แสงกระพริบ ด๎านหน๎าเป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีนา้
เงิน 2 ชุด สํวนด๎านข๎างเป็น LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้าเงิน 2 ชุด และด๎านหลังเป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน้าเงิน 2 ชุด ฝา
ครอบทาด๎วยพลาสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร๎อน
3.2.2.4 มีชุดไฟ LED สํองสวํางด๎านหน๎า 2 ชุด และด๎านซ๎าย-ขวา อีกด๎านละ 1 ชุดซึ่งมีLED ชุดละ 4 ดวง
3.2.2.5 เป็นชุดสัญญาณไฟวับวาบใช๎ LED ชนิด GEN3 ที่ให๎ความสวํางสูง(GEN3 Super bright LED)
3.2.2.6 มีชุดควบคุมการทางานของชุดหลอด LED ใช๎กับกระแสไฟ 12 VDC
3.2.2.7 เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กาลังขยาย 150 วัตต์ ใช๎กับแรงดันไฟ 12 VDC
มีขนาดกระทัดรัด ให๎สัญญาณเสียง 5 แบบ พร๎อมมีไมโครโฟนสาหรับพูดกระจายเสียงได๎
3.2.2.8 ลาโพงสามารถรองรับกาลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได๎ 150 วัตต์
3.2.2.9 ฝาครอบชุดลาโพง เป็นโพลิคาร์บอเนต
3.2.3 ผู๎เสนอราคาต๎องแนบใบรับรองวําจะจัดหาอะไหลํได๎ไมํน๎อยกวํา 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร
3.2.4 บนหลังคาสํวนท๎ายด๎านข๎างซ๎าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมายกาหนด แบบ LED. จานวน 2
ชุด ตอนกลางสํวนบนมีไฟเบรคLED สีแดง
3.2.5 ในห๎องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสวําง มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได๎
จากห๎องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์
3.2.6 บนหลังคาด๎านซ๎าย-ขวาติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาสภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED และไฟฉุกเฉิน LED
ด๎านละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดได๎จากห๎องคนขับ ภายในด๎านท๎ายติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์ชนิดหลอดLED
ปรับเอียงขึ้น-ลง ได๎
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4.ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล
4.1 พื้นห๎องพยาบาลทาจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผํน ไร๎รอยตํอ กันน้าได๎ 100 %
4.2 ผนังห๎องพยาบาลด๎านข๎าง(ซ๎าย-ขวา)และด๎านหน๎า มีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจากไฟเบอร์กลาสขึน้ รูป เป็นชิ้น
เดียวกันตัวพื้นห๎องพยาบาล
4.3 ด๎านซ๎ายมือติดตั้งเก๎าอี้ยาวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง พร๎อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร๎างทาจากไฟเบอร์กลาส ที่นั่งและ
ผนังบุด๎วยฟองน้าและหุม๎ PVC ด๎านใต๎เก๎าอี้เป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น ถัดจากเก๎าอี้เอนกประสงค์เป็นที่วางตู๎ใสํถัง
ออกซิเจนจานวน 2 ถัง
4.4 ด๎านขวามือติดตั้งตู๎ใสํอุปกรณ์ ทาจากไฟเบอร์กลาส ด๎านบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE)
4.5 ตรงกลางห๎องพยาบาล เป็นฐานเตียงพยาบาล ทาจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกับห๎องพยาบาล ด๎านบนหุ๎ม
ด๎วยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลาขึ้น - ลง มีระบบล๏อคเตียงจากด๎านท๎าย ด๎านใต๎ของฐานเตียง
สามารถเก็บ กระดานแข็งรองนอนได๎
4.6 พื้นห๎องพยาบาลปูทับด๎วย แผํนอลูมิเนียมกันลื่น (ด๎านบนพื้น)
ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
1.หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท๎ายชิ้นเดียวเปิดขี้น)ความสูงจากขอบกระบะไมํต่ากวํา 87ซม.
1.1 เป็นหลังคาที่ทาจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มคี วามแข็งแรง ทนทาน และสามารถยืดหยุํนได๎
ตามสภาพการใช๎งาน ผู๎ผลิตต๎องได๎รับมาตรฐาน ISO 9001:2008 และได๎รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบ
ดัดแปลงรถพยาบาล)จากกระทรวงอุตสาหกรรมและมีตัวแทนจาหนํายทั่วประเทศไมํต่ากวํา 80 แหํง
1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช๎ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาสระบบSpray
Up ผสมผสานกับน้ายาเรซิ่นชนิด
ที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุํนได๎ตามสภาพการใช๎งานตามมาตรฐานจากประเทศ
เยอรมันนี โดยตัวหลังคาจะมีการ เสริมความแข็งแรงด๎วยแผํนเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ตํางๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแตํงภายนอก
และภายในที่ทามาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให๎ความแข็งแรง ทนทานตํอการใช๎งาน
1.3 ประตูฝาท๎ายทาจากไฟเบอร์กลาสมีชํองกระจกนิรภัย สามารถเปิดออกจากภายในได๎
1.4 มีกระจกบานเลื่อนด๎านหน๎า สามารถล็อคได๎จากห๎องพยาบาล
2.สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามที่กฏหมายกาหนด)
2.1 ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พร๎อมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ให๎อัตราเสียงไมํตากวํ
่ า 150 W.
ใช๎ไฟกระแสงตรง 12 VDC. มีเสียงไซเรน 5 เสียง เวลาพูดโดยใช๎ไมโครโฟนเสียงไซเรนจะถูกตัดออก โดยอัตโนมัติ
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย
3. ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟLEDสีตามที่กฏหมาย
กาหนด (1ชุด/2ชิ้น)
3.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร๎อมไฟสปอตไลท์ ติดตั้งด๎านบนหลังคาด๎านข๎างทั้ง 4 ด๎าน ซึ่งออกแบบให๎เข๎ากับรูปทรงของ
หลังคาไฟเบอร์กลาสซิลกันน้าเข๎า ประกอบด๎วย
3.1.1 ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฏหมายกาหนด ใช๎สาหรับขอสัญญาณทางหรือในสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ
3.1.2 ชุดไฟสปอตไลท์ ชํวยให๎แสงสวํางในเวลากลางคืน หรือสถานที่ที่ให๎แสงสวํางไมํเพียงพอในขณะที่
ปฏิบัติหน๎าที่
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-44.ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฏหมายกาหนด) พร้อมไฟเบรกหลัง
4.1 ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฏหมายกาหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช๎ไฟกระแสงตรง 12 VDC.
5.บันไดท้ายสแตนเลส
5.1 ผลิตจากทํอสแตนเลส มีความแข็งแรงไมํเป็นสนิม
5.2 ขนาดบันไดท๎ายยาวไมํน๎อยกวํา 150 ซม.และกว๎างไมํน๎อยกวํา 18 ซม.
5.3 แผํนอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื่น) หนาไมํน๎อยกวํา 2มม. ชนิดแข็ง ไมํเป็นสนิม
5.4 บันไดท๎ายยึดติดกับตัวรถที่ใช๎ BRACKET เหล็กหนาไมํน๎อยกวํา 4มม. 2 ตัวใช๎ในการยึดติดเพือ่ เพิ่มความ
แข็งแรง ตํอการกระแทกและ รับน้าหนักได๎อยํางดี
6. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกาลังส่ง 25 วัตต์
6.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์
6.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช๎งานได๎ดี ในยํานความถี่ 136 MHz ถึง 174MHz สามารถใช๎งานได๎ทั้ง
ระบบ Simplex และ Semi Duplex
6.3 ใช๎กับไฟฟ้ากระแสตรงไมํต่ากวํา 12 Volls จาก Battary
6.4 มีชํองความถี่ในการใช๎งานไมํน๎อยกวํา 128 ชํอง
6.5 RF Input/Output Impedance = 50 Ohm
6.6 มีวงจร QT/DQT 2 Tone signaling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squalch
System) ควบคุมการทางานของเครื่องวิทยุคมนาคม
6.7 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย
6.8 ภาคสํงสัญญาณ
6.8.1 มีกาลังสํงออกอากาศ (RF Power Output)ไมํน๎อยกวํา 25 วัตต์
6. 8.2 มีคํา Deviation = ± 5 kHz
6.8.3 มีคํา AudioDistortionไมํเกิน10%เมื่อสัญญาณความถีเ่ สียงขนาด1kHz ทาให๎เกิด Deviationสูงสุด
6.9 ภาครับสัญญาณ
6.9.1 มีคํา Sensitivity ไมํเกิน 0.25 µ v หรือดีกวํา
6.9.2 มีคํา Spurious ไมํเกิน 80 dB
6.9.3 มีคํา Inter-modulation ไมํเกิน 75 dB
6.9.4 มีคํา Audio Output ไมํน๎อยกวํา 2 วัตต์ และมี Audio Distortion ไมํเกิน 5 %
6.10 สายอากาศ
6.10.1 มี GAIN ไมํน๎อยกวํา 3dB
6.10.2 มี INPUT IMPEDANCE 50 Ohm
6.10.3 มีคํา VSWR ≤ 1.5:1
6.11 อุปกรณ์ประกอบชุด
6.11.1ไมโครโฟน จานวน 1 ชุด
6.11.2 สายอากาศที่มีคณ
ุ ลักษณะตามข๎อ 6.10 จานวน 1 ชุด
6.11.3 หนังสือคูํมือการใช๎เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษจานวน 1 ชุด
7. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ
7.1 ชนิดกระจกบานเลื่อนซ๎าย-ขวา สามารถล็อคได๎จากห๎องคนขับรถ
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8.1 ระบบแอร์แขวนใช๎กับน้ายา 134 A
8.2 ชํองลมแอร์ผลิตจากพลาสติก กระจายลมได๎ทั่วถึงทั้งห๎องโดยสารด๎วยชํองลม 4 ชํอง พร๎อมปรับขึ้น-ลงซ๎าย-ขวา
ได๎ 4 ทิศทาง
8.3 สวิทซ์เปิด-ปิด ใช๎งานงําย ควบคุมการเปิด-ปิด และปรับความแรงลม 3 ระดับ
8.4 มอเตอร์พัดลมให๎ลมแรงสม่าเสมอ
8.5 ถาดรองน้าทิ้ง ต๎องทาความสะอาดงํายน้าหนักเบา
9. ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้าเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟLED.พร้อมสวิทซ์เปิด-ปิด,ราว
จับสแตนเลส, พร้อมไฟSPOT LIGHT
9.1 ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ โครงสร๎างทาจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรงพร๎อมทาสีออกแบบเพื่อใช๎กับ
รถพยาบาลโดยเฉพาะ
9.2 ราวสแตนเลสมือจับ ทาจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ไมํเป็นสนิม ทนทานตํอแรงกัดกรํอน
9.3 ชุดไฟ LED โครงสร๎างทาจากพลาสติกทนความร๎อน พร๎อมชุดไฟLED จานวน 14 หลอด ให๎แสงสวํางที่นวลตา
ไมํสํงผลตํอสายตา
9.4 ชุดไฟLED ฟลูออเรสเซนต์ใช๎กับระบบไฟ 12 VDC/15 W ให๎แสงสวํางทั่วห๎องโดยสาร
9.5 ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร๎างทามาจากพลาสติกแข็ง ทนตํอความร๎อนและแรงกระแทกพร๎อม ระบบ
กันน้า 100%
9.6 ชุดแขวนน้าเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ไมํเป็นสนิม ทนตํอแรงดึงและรับน้าหนักได๎มากกวํา 5 กก.
10. ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส
10.1 ราวจับข๎างประตู ใช๎สาหรับจับยึดขณะก๎าวขึ้น-ลง จากภายในห๎องโดยสารเพิ่มความสะดวกขณะปฎิบัติ
หน๎าที่
10.2 ราวจับข๎างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไมํเป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานตํอการยึด
จับเป็นอยํางดี
10.3 มีเส๎นผํานศูนย์กลางขนาดไมํน๎อยกวํา1 นิ้ว และยาวไมํน๎อยกวํา 50 ซม.
10.4 ชุดทํอมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล
11. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้าความกว้างไม่เกิน 15 CM.
11.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสีUV ได๎ไมํน๎อยกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ กันแสงได๎ไมํ
น๎อยกวํา 50 เปอร์เซ็นต์ กันความร๎อนได๎ไมํน๎อยกวํา 50 เปอร์เซนต์
12. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล
12.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห๎องพยาบาล แบบดิจติ อลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี เวลา อุณหภูมิ
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
1. ครุภัณฑ์การแพทย์
1.1 ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้)
1.1 ตัวเตียงและโครงทาจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน
1.2 แผํนรองตัวผู๎ป่วยทาจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอยํางดี
1.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได๎ไมํน๎อยกวํา 70 องศา โดยมีโช็คอัพชํวยรับน้าหนักผู๎ป่วย
1.4 การปรับเปลีย่ นจากเตียงนอนเป็นเก๎าอี้เข็น สามารถทาได๎สะดวกโดยเจ๎าหน๎าที่เพียงคนเดียว
/1.5 มีเบาะรองนอน...

-61.5 มีเบาะรองนอน พร๎อมสายรัดผู๎ป่วย 2 เส๎น
1.6 เตียงออกแบบให๎งํายตํอการทาความสะอาด
1.7 เตียงชนิดนี้ใช๎ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วยและผู๎ได๎รับบาดเจ็บ
1.8 รับน้าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา 300 กิโลกรัม (พร๎อมเอกสารรับรอง)
1.9 ผู๎เสนอราคาต๎องแนบใบรับรองวํา จะจัดหาอะไหลํได๎ไมํน๎อยกวํา 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร
1.2 ถังอ๊อกซิเจนขนาด10 ลิตร
1.2.1 ถังอ๏อกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนาด 10 ลิตร จานวน 2 ถัง
1.3 ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน (ใช้กับถังอ๊อกซิเจนขนาด 10L )
ชุดปรับแรงดันอ๏อกซิเจน สาหรับถัง Oxygen cylinder 10 litre
1.3.1 Regulator แบบ 1เกจวัดเกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังอ๏อกซิเจน
1.3.2 Flow meter
1.3.3 Humidifier
1.3.4 Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)
1.4 เฝือกดามคอ
1.4.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก สํวนภายในเป็นโฟมชนิดอํอน
1.4.2 ปรับขนาดได๎ โดยปรับสายรัดแบบปะติด
1.4.3 ด๎านหน๎ามีชํองสาหรับการเจาะหลอดลมผู๎ป่วยได๎
1.4.4 มี 3 ขนาด
1.5 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 12 VDC & 220 VAC มีแบตเตอรี่ในตัว
1.5.1 ใช๎ได๎กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลับ 220 โวลท์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได๎ภายใน
ตัวเครื่อง น้าหนักเบาสามารถออกสนามได๎
1.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร๎อมมาตรวัดแสดงแรงดูด
1.5.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได๎ไมํน๎อยกวํา 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไมํน๎อยกวํา 20
ลิตรตํอนาที
1.5.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไมํน๎อยกวํา 900 มิลลิลติ ร จานวนไมํน๎อยกวํา 1 ใบ
1.5.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมํน๎อยกวํา 1.3 เมตร
1.5.6 แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบที่สามารถทาการชาร์จไฟได๎ทันที โดยไมํตอ๎ งรอให๎ไฟหมด
1.5.7 ผู๎เสนอราคาต๎องแนบใบรับรองวําจะจัดหาอะไหลํได๎ไมํน๎อยกวํา 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร
1.5.8 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย
1.6 เครื่องส่องกล่องเสียง
1.6.1. เป็นชุดเครื่องมือสํองตรวจหลอดลมให๎แสงสวํางโดยใยแก๎วนาแสง FIBER OPTIC
1.6.2. ใช๎ถํานไฟฉายขนาดกลาง 2 ก๎อน
1.6.3 .หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยูํในด๎ามมือ (HANDLE)
1.6.4. สวิทช์จะทางานเมื่อประกอบแผํนสํองตรวจ (BLADE) เข๎ากับด๎ามถือแสงสวํางจะสํองผํานแผํนตรวจ
1.6.5. ด๎ามถือและแผํนสํองตรวจทาด๎วยโลหะไมํเป็นสนิม
1.6.6. ด๎ามถือสามารถถอดได๎ 2 ข๎าง ทั้งหัวและท๎ายเพื่อสะดวกในการเปลีย่ นถํานและหลอดไฟ
ฝา
ปิดเป็นแบบเกรียวหมุนปิดสนิทใช๎งานงําย สะดวกในการทาความสะอาดและดูแลรักษา
1.6.7. สามารถใช๎ประกอบกับชุดสํองตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล
/1.6.8 แผํนสํองตรวจ...

-71.6.8. แผํนสํองตรวจในชุดมาตรฐานมีให๎เลือกใช๎ 3 ขนาด เป็นแผํนสํองตรวจแบบ FIBER OPTIC
1.6.8.1 แผํนสํองตรวจแบบโค๎ง เบอร์ 2 สาหรับผู๎ใหญํ จานวน 1 อัน
1.6.8.2 แผํนสํองตรวจแบบโค๎ง เบอร์ 3 สาหรับผู๎ใหญํ จานวน 1 อัน
1.6.8.3 แผํนสํองตรวจแบบโค๎ง เบอร์ 4 สาหรับผู๎ใหญํ จานวน 1 อัน
1.6.9. รับประกันคุณภาพอยํางน๎อยเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแตํวันมอบของครบอุปกรณ์ประกอบ
1. หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดสํองมาตรฐานพร๎อมใช๎
จานวน 1 หลอด
2. กลํองเก็บอุปกรณ์
จานวน 1 ใบ
1.7 เก้าอี้เข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์)
1.7.1 ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้าหนักเบา ขนาดเล็ก งํายตํอการเคลื่อนย๎าย
1.7.2 เก๎าอี้พยาบาลชนิดนี้ สํวนใหญํใช๎ในการเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วยหรือผูไ๎ ด๎รับบาดเจ็บที่ไมํสามารถนอนได๎
1.7.3 เก๎าอี้ชนิดนี้สามารถพับได๎
1.7.4 เก๎าอี้ชนิดนี้มี 4 ล๎อ
1.7.5 เก๎าอี้ชนิดนี้มีที่จับ 4 ด๎าม (สามารถพับได๎)
1.7.6 บริเวณใต๎เก๎าอี้ด๎านข๎างมีคันโยก ที่สามารถโยกขึ้น-ลงได๎
. 1.7.7 สามารถรับน้าหนักผู๎ป่วยได๎ไมํเกิน 160 กก.
1.7.8 ใช๎งานได๎อยํางปลอดภัย งํายตํอการฆําเชื้อโรคและทาความสะอาด
1.8 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง
1.8.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสีเ่ หลีย่ มติดผนัง
1.8.2 สามารถวัดความดันโลหิตได๎ไมํน๎อยกวํา 0-300 มิลลิเมตรปรอท
1.8.3 มีผ๎าพันแขน 1 ชุด และผ๎าพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช๎งานได๎สะดวก
1.8.4 สายยางตํอจากผ๎าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไมํน๎อยกวํา 3 เมตร
1.8.5 ลูกยางสาหรับอัดลมผ๎าพันแขน พร๎อมลิ้นปิด-เปิด ผํานทํอยาง 2 ทํอ สะดวกตํอการควบคุม
1.8.6 ลูกยางสาหรับอัดลมผ๎าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน
1.9 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ ของเด็กและผู้ใหญ่
1.9.1 หน๎ากากทาจากซิลโิ คนสีใส ชํวยให๎งํายตํอการสังเกตุอาการของผู๎ป่วย Mark No.5 สาหรับผู๎ใหญํ 1 อัน
และ Mask No.3 สาหรับเด็ก 1 อัน
1.9.2 ถุงลมทาจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได๎ภายในตัวลูกยางผิวด๎านนอกหยาบสลับเรียบ
เพื่อความกระชับขณะบีบ สาหรับผู๎ใหญํมีขนาด 1,700 มล.และสาหรับเด็กมีขนาด 500 มล.
1.9.3 ถุงสารองออกซิเจนทาจาก Polyvinylchloride สาหรับผู๎ใหญํและเด็ก มีขนาดความจุ 2,700 มล.
1.9.4 พร๎อมสายออกซิเจน 1 เส๎น
1.10 เฝือกลมสูญญากาศ จานวน 3 ชิ้น
เฝือกลมสูญญากาศ ใช๎สาหรับดามแขน-ขา ของผู๎ที่ได๎รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมด 3 ชิ้น ประกอบด๎วย
เฝือกดามแขน
2 ชิ้น เฝือกดามขา 1 ชิ้น
1.10.1
เฝือกดามแขนชิ้นที่ 1 มีความกว๎าง 30 ซม. ความยาว 50 ซม.
1.10.2
เฝือกดามแขนชิ้นที่ 2 มีความกว๎าง 50 ซม. ความยาว 70 ซม.
1.10.3
เฝือกดามขาชิ้นที่ 3 มีความกว๎าง 70 ซม. ความยาว 100 ซม.
/1.10.4 มีกระบอก...

-81.10.4 มีกระบอกสาหรับสูบลม 1 อัน
1.10.5 มีกระเป๋าสาหรับใสํเฝือกลมสูญญากาศ1 ใบ
1.11 เฝือกดามหลัง
1.11.1 โครงสร๎างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใช๎งาน
1.11.2 โครงสร๎างภายนอกประกอบด๎วยเข็มขัดที่แนํนหนา
1.11.3 เมื่อผู๎ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศรีษะจะได๎รับการป้องกันจากเฝือกคอ
1.12 ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด
1.12.1 ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safty Belt
1.12.2 สามารถ X-RAY/CT ผํานได๎
1.12.3 สามารถใช๎รํวมกับชุดล็อคศรีษะได๎
1.12.4 เหมาะสาหรับใช๎งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย๎ายผูป๎ ่วยนอกสถานที่
และผูไ๎ ด๎รับบาดเจ็บ
1.12.5 มีขนาดความยาวไมํน๎อยกวํา 180 ซม. มีความกว๎างสูงสุดไมํน๎อยกวํา 41 ซม. มีความหนา
พร๎อมฐานไมํเกิน 7 ซม.
1.12.6 มีน้าหนักไมํเกิน 7.5 กก.
1.12.7 รับน้าหนักได๎ไมํน๎อยกวํา 180 กก.
1.12.8 ผู๎เสนอราคาต๎องแนบใบรับรองวํา จะจัดหาอะไหลํได๎ไมํน๎อยกวํา5 ปี ในวันยื่นเอกสาร
1.13 ชุดล็อกศีรษะพร้อมเข็มขัด
1.13.1 ผลิตจากก๎อนโฟมขึน้ รูปที่มีความหนาแนํนสูง มีชํองขนาดใหญํอยูํบริเวณระนาบเดียวกับชํองหู
เพื่อสังเกตอาการผู๎ป่วย
1.13.2 สามารถใช๎รํวมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecherได๎
1.13.3 อุปกรณ์ชนิดนี้ไมํรบกวน X-RAY/CT
1.13.4 ผิวโดยรอบก๎อนโฟมชุบเคลือบด๎วยโพลียรู ีเทนเหลว สามารถกันน้าได๎ ทาให๎งํายตํอการทาความสะอาด
1.13.5 ขนาดไมํน๎อยกวํา 42 x 26 x 18 ซม.
1.14 ชุดกล่องปฐมพยาบาล 16 รายการ
1.14.1 หูฟัง
1.14.2 เครื่องวัดความดันโลหิต
1.14.3 กรรไกร 14CM
1.14.4 คีมคีบ 14CM
1.14.5 ที่กดลิ้น
1.14.6 ไฟฉาย
1.14.7 เทปแตํงแผล
1.14.8 แอลกอฮอลล์
1.14.9 เบตาดีน
1.14.10 สาลีก๎อน
1.14.11 สาลีไม๎พนั ก๎าน (บรรจุ 100 ชิ้น)
1.14.12 ผ๎าก๏อตอนามัย Size4"x4"
1.14.13 ผ๎าก็อตในซองสูญญากาศ Size"3x3"
1.14.14 ผ๎าพันแผลยืดหยุํน...

-91.14.14 ผ๎าพันแผลยืดหยุํน 4"
1.14.15 พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น)
1.14.16 ที่หนีบสายสะดือ
1.15 ไม้ดามแขน – ขา
1.15.1 ทาจากวัสดุสงั เคราะห์ สามารถล๎างทาความสะอาดได๎งําย ป้องกันของเหลวซึมผํานได๎ดี บรรจุในกระเป๋า
พร๎อมหูหิ้วมีซิป
1.15.2 ไม๎ดามขาสํวนรองรับขา กว๎างไมํน๎อย 14 เซนติเมตร ยาวไมํน๎อยกวํา 84 เซนติเมตร หนาไมํน๎อยกวํา 1
เซนติเมตรสํวนรองรับปลายเท๎า กว๎างไมํน๎อยกวํา 14 เซนติเมตร ยาวไมํน๎อยกวํา 20 เซนติเมตร
1.15.3 ไม๎ดามแขน ขนาด กว๎างไมํน๎อยกวํา 8 เซนติเมตร ยาวไมํน๎อยกวํา 57 เซนติเมตร หนาไมํน๎อยกวํา 1
เซนติเมตร

