
รางขอบเขตงาน  

(Terms Of Reference: TOR)  

โครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน  

องคการบริหารสวนตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม  

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565  

-----------------------------------------  

1. ความเปนมา  

องคการบริหารสวนตำบลหนองแดงมีพื้นที่ในความรับผิดชอบจำนวน ๓8.04 ตารางกิโลเมตร หางจากโรงพยาบาล
ในเขตพื้นที่ใกลที่สุดคือโรงพยาบาลนาเชือก ประมาณ ๒2 กิโลเมตร ซึ่งในปจจุบันมีรถยนตสวนกลางจำนวน ๑ คัน ทะเบียน 
กค 4835  มหาสารคาม ใชปฏิบัติงานสำนักงานตั้งแตปงบประมาณ ๒๕๕2 ปจจุบันมีซึ่งไมไดเปนไปตามมาตรฐานของ
สถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) ท่ีกำหนดหลักเกณฑข้ันต่ำของรถปฏิบัติการฉุกเฉินไว ซ่ึงหากนำสงผูปวยกรณีฉุกเฉิน
อาจทำใหการสงผูปวยฉุกเฉินดอยประสิทธิภาพ มีความเสี่ยงตอการสูญเสียชีวิต อวัยวะ หรือเกิดความบกพรองใน การทำงาน
ของอวัยวะสำคัญได  

เพื่อใหการบริการประชาชน ผูปวยฉุกเฉิน หรือเจ็บปวยจากอุบัติเหตุของหนวยกูชีพองคการบริหารสวนตำบลหนอง
แดงมีประสิทธิภาพและผลลัพธเทียบเทากับหลักเกณฑมาตรฐานกลางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ (สพฉ.) องคการ
บริหารสวนตำบลหนองแดง จึงไดจัดตั้งงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 และโอนเพิ่มเติมครั้ง 5 อนุมัติ
วันที ่ 25 พฤษภาคม 2565 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื ่น งบลงทุน ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง โครงการจัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน จำนวนเงิน 1,120,000 บาท(หนึ่งลาน
หนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) 
2. วัตถุประสงค  

จัดหารถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน เพ่ือใหการบริการประชาชน ผูปวยฉุกเฉิน หรือ เจ็บปวยจาก
อุบัติเหตุของหนวยกูชีพองคการบริหารสวนตำบลหนองแดงใหมีประสิทธิภาพและผลลัพธเทียบเทากับ หลักเกณฑมาตรฐาน
กลางของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ(สพฉ.)   
3. คุณสมบัติผูย่ืนเสนอราคา  

1. มีความสามารถตามกฎหมาย  

2. ไมเปนบุคคลลมละลาย  

3. ไมอยูระหวางเลิกกิจการ  

4.ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทำสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 106 วรรคสาม 

5. ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของหนวยงาน ตามมาตรา 109 ในราชกิจจานุเบกษา 
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6. มีคุณสมบัติและลักษณะตองหามอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ
กำหนดในราชกิจจานุเบกษา  

7. เปนนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ดังกลาว  
8. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกองคการบริหารสวนตำบลหนองแดง 

ในวันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) หรือไมเปนผูกระทำการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยางเปน
ธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ครั้งนี้  

9. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่นขอเสนอ ไดมี
คำสั่งใหสละเอกสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น  

10. ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic Government 
Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง  

11. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย อิเล็กทรอนิกส 
(Electronic Government Procurement: e - GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

12. ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจายไม ถูกตอง
ครบถวนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด  

13. ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการจายเงินแต ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 
 คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ ไมต่ำกวา 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุด ไมต่ำกวา 110 

กิโลวัตต 

1) เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน  

2) ประตูมีดานหลัง ปด-เปด สำหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออก  

๓) มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ ท่ีแขวนน้ำเกลือ 

๔) มีท่ีจัดเก็บอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจำเปนอยางเปนสัดสวนเปนระเบียบและมีความปลอดภัยจาก

การหลุด รวง ปลิว ออกจากท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ  

๕) มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังสงไมต่ำกวา ๒๕ วัตตพรอมอุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด  

6) เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง  

๗) คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ  

     (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได  

     (๒) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับเด็กและผูใหญ  

     (๓) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต       

/(4) เครื่องวัดโลหิต..… 
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     (๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  

     (๕) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 

     (6) ชุดเฝอกลม  

     (๗) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับสงทอกาซ  

     (8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น  

     (9) เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได  

     (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ 

แบงออกเปน 2 หมวด ดังนี้ คือ  

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต  

หมวด ข คุณลักษณะของครภุัณฑการแพทย  

หมวด ก คุณลักษณะของรถยนตประกอบดวย  

1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต  

1.1 ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,400 
ซีซี หรือกำลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ำกวา 110 กิโลวัตต  

1.2 ระบบกันสะเทือน ลอหนาแบบปกนกคูพรอมคอยสสปริงและเหล็กกันโคลง ลอหลังแหนบซอน และโชคอัพชวย  
1.3 ระบบพวงมาลัยขับดานขวาระบบแรคแอนดพีเนี่ยน พรอมเพาเวอรจากโรงงานผูผลิต  
1.4 ระบบหามลอ ดิสกเบรกลอหนา ดรัมเบรกลอหลัง หรือดิสกเบรกท้ังสี่ลอ  
1.5 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต ไมต่ำกวา 65 แอมแปร พรอมท้ังอุปกรณและโคมไฟฟา ประจำรถ

ครบถวน  

1.6 ลอกระทะและยางเปนขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต  

1.7 ความยาวชวงลอหนา-หลัง ไมนอยกวา 3,000 มิลลิเมตร  

1.8 ในหองคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พรอมลำโพง  

1.9 หองคนขับมีประตู เปด-ปด ท้ังดานซายและดานขวา มีกุญแจล็อคได  

1.10 เบาะนั่งดานหนาหุมดวยเบาะหนังอยางดี  

1.11 ในหองคนขับติดตั้งกระจกไฟฟาแบบ ข้ึน-ลง อัตโนมัติ  

1.12 ไฟตัดหมอก ขนาดไมเกิน 55 วัตต  

2. อุปกรณประจำรถ  

2.1 ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด  

2.2 แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจำรถของผูผลิต 1 ชุด  

2.3 ประแจถอดลอ 1 อัน  

/2.4. เครื่องมือ..… 
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2.4 เครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานผูผลิตอยางนอยประกอบดวย  

 2.4.1 ประแจปากตาย 2 ตัว  

 2.4.2 ไขควงท้ังปากแบนและแฉก 1 ชุด  

 2.4.3 คีมธรรมดา 1 อัน  

 2.4.4 ซองหรือกลองเก็บเครื่องมือขางตน 1 ใบ  

2.5 เข็มขัดนิรภัยประจำท่ีนั่งคนขับและท่ีนั่งขางคนขับตอนหนา  

คุณลักษณท่ัวไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน  

1. เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ พรอมอุปกรณตามมาตรฐาน  

2. มีประตูดานหลัง ปด – เปด สำหรับยกเตียงผูปวยเขา – ออก  

2.1 เปนหลังคาท่ีทำจากไฟเบอรกลาส ชนิดท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน  

2.2 คุณลักษณะของวัสดุท่ีใชในการผลิตหลังคารถพยาบาล เปนใยแกวท่ีผสมผสาน กับน้ำยาเรซิน ข้ึนรูปท้ัง
หลังไรรอยตอ และเสริมดวยแผนเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณตาง ๆ มีชุดอุปกรณตกแตง ภายนอกและภายในท่ีทำจากไฟเบอร
กลาสชนิดเดียวกัน ท่ีใหความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน  

  2.3 ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไมนอยกวา 105 ซม. พรอมมีกระจกบานเลื่อนซาย-ขวา ไมนอยกวา 
3 บาน สามารถล็อกไดจากภายในรถ ประตูฝาทายทำจากไฟเบอรกลาสเปด-ปดดานขางซาย-ขวา พรอมชุด 
ล็อกฝาทายมีกุญแจล็อก  

  2.4 กลองบันทึกภาพติดรถยนต Full HD พรอมการดเมมโมรี่ 32 GB จำนวน 2 ตัว ตดิดานหนา และ
ภายในหองปฏิบัติการหรือดีกวา  

3. มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ ท่ีแขวนน้ำเกลือ  

4. มีท่ีจัดเก็บอุปกรณทางการแพทยและอุปกรณอ่ืนท่ีจำเปนอยางเปนสัดสวนเปนระเบียบและมีความปลอดภัย
จากการหลุด รวง ปลิว ออกจากท่ีจัดเก็บในกรณีท่ีรถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ำ 

4.1 พ้ืนหองพยาบาลทำจากไฟเบอรกลาสท้ังแผน ไรรอยตอ กันน้ำได 100 %  

4.2 ผนังหองพยาบาลดานขาง (ซาย-ขวา) และดานหนา มีความสูงถึง ขอบกระบะ ผลิตจากไฟ เบอรกลาส
ข้ึนรูป เปนชิ้นเดียวกับตัวพ้ืนหองพยาบาล  

4.3 ดานซายมือติดตั้งเกาอ้ียาวอเนกประสงคชนิด 3 ท่ีนั่ง พรอมเข็มขัดนิรภัย โครงสรางทำจาก ไฟเบอร
กลาส ท่ีนั่งและผนังบุดวยฟองน้ำและหุม PVC ดานใตเกาอ้ีเปนท่ีเก็บของโดยการเปดเบาะนั่งข้ึน ถัดจาก เกาอ้ีอเนกประสงค 
เปนท่ีวางตูใสถังออกซิเจน จำนวน 2 ถัง ทำจากไฟเบอรกลาสมีประตูปด-เปด  

4.4 ดานขวามือติดตั้งตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ โครงสรางทำจากไฟเบอรกลาส ดานหนาเปนบาน เลื่อน 
ซาย-ขวา ทำจากวัสดุใสเพ่ือมองเห็นภายใน  

4.5 ดานขวามือติดตั้งแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (Pipe line) กระเปาะวัดความชื้นและหัว จาย
ออกซิเจนระบบทอพรอมปลั๊กเสียบชุดออกซิเจน และชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง  

/4.6. ตรงกลางหองพยาบาล..… 
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4.6 ตรงกลางหองพยาบาล เปนฐานเตียงพยาบาล ทำจากไฟเบอรกลาสข้ึนรูปเปนชิ้นเดียวกันกับ พ้ืนหอง

พยาบาล ดานบนหุมดวยสแตนเลส เพ่ือกันการกระแทกของเตียงพยาบาล เวลา ข้ึน-ลง มีระบบล็อกเตียง จากดานทาย ดาน
ใตของฐานเตียง สามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได  

4.7 พ้ืนหองพยาบาลปูทับดวย แผนอลูมิเนียมกันลื่น (ดานบนพ้ืน)  

5. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ขนาดกำลังสงไมต่ำกวา ๒๕ วัตตพรอมอุปกรณตามมาตรฐานท่ีกฎหมายกำหนด 

  5.1 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM/AM ชนิดติดตั้งในรถยนต  

  5.2 เปนเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใชงานไดดี ในยานความถ่ี 136 MHz ถึง 174 MHz สามารถใช งานไดท้ัง
ระบบ Simplex และ Semi Duplex  

  5.3 ใชกับไฟฟากระแสตรงไมต่ำกวา 12 Volt จาก Battery  

  5.4 มีชองความถ่ีในการใชงานไมนอยกวา 128 ชอง  

  5.5 เปนผลิตภัณฑท่ีผลิตในประเทศท่ีมีการรับรองมาตรฐานอเมริกาหรือยุโรปหรือเอเชีย  

5.6 สายอากาศ พรอมสายนำสัญญาณ  
  5.7 ภาคสงสัญญาณ  

   - มีกำลังสงออกอากาศ (RF Power Output) ไมนอยกวา 25 วัตต  

  5.8 ภาครับ  

   - มีคา Sensitivity ไมเกิน 0.25V หรือดีกวา  

  5.9 อุปกรณประกอบชุด  

 - ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด  

 - สายอากาศ จำนวน 1 ชุด  

 - หนังสือคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษจำนวน 1 ชุด 

  5.10 ผูเสนอราคาตองเปนผูไดรับใบอนุญาตใหคาซ่ึงเครื่องวิทยุคมนาคมหรืออุปกรณใดๆของเครื่องวิทยุ
คมนาคมจากคณะกรรมการกระจายเสียงกิจการโทรทัศนและกิจการโทรคมนาคมแหงชาติโดยนำมายื่นในวันเสนอราคา  

  5.11 ใบอนุญาตตองไมหมดอายุในวันเสนอราคา  

6. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง  

  6.1 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามท่ีกฎหมายกำหนดแถวยาวติดตั้งดานหนารถเหนือคนขับ  

6.2 สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พรอมสัญญาณเสียงไซเรน 5 เสียง ใชไฟ 12 VDC  
6.3 ขนาดของแผงไฟยาวไมนอยกวา 115 ซม. สูงไมเกิน 18 ซม. กวางไมนอยกวา 32 ซม.เวลา พูดโดย

ใชรีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและการ กระพริบของแสง
ไฟไดดวยปุมรีโมทไมโครโฟน เพียงชิ้นเดียวเทานั้น และสามารถ เพ่ิม-ลด เสียงได  

 
 
 

/6.4. ชุดหลอด LED..… 
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  6.4 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวง ติดตั้งเพ่ือใหแสงกระพริบ ดานหนาเปน LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้ำเงิน 

2 ชุด สวนดานขางเปน LED สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชดุ และดานหลังเปน LED สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ฝาครอบ
ทำดวยพลาสติก (P0lycarbonate) ชนิดใส ทนความรอน  

  6.5 มีชุดไฟ LED สองสวางดานหนา 2 ชุด และดานซาย-ขวา อีกดานละ 1 ชุด ซ่ึงมี LED ชุดละ 4 ดวง 
เปนชุดสัญญาณไฟวับวาบใช LED ชนิด GEN3 ท่ีใหความสวางสูง (GEN3 Super bright LED) และมีชุด ควบคุมการทำงาน
ของชุดหลอด LED ใชกับกระแสไฟ 12 VDC  

6.6 เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกสไซเรน กำลังขยาย 150 วัตต ใชกับแรงดันไฟ 12 VDC มี ขนาด
กะทัดรัด ใหสัญญาณเสียง 5 แบบ พรอมมีไมโครโฟนสำหรับพูดกระจายเสียงได  

6.7 ลำโพงสามารถรองรับกำลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกสได 150 วัตต  

6.8 ฝาครอบชุดลำโพงเปนโพลิคารบอเนต  

6.9 ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา 5 ป ในวันยื่นเอกสาร 

6.10 บนหลังคาสวนทายดานขางซาย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามท่ีกฎหมายกำหนด แบบ LED จำนวน 2 
ชุด ตอนกลางสวนบนมีไฟเบรก LED สีแดง  

  6.11 ในหองพยาบาลติดตั้งระบบแสงสวาง มีสวิทซควบคุมชนิด 2 ทางสามารถควบคุมการเปด ปด ไดจาก
หองพยาบาลและชุดหลอดไฟ LED 2 ชุด มีสวิทซควบคุมการเปด-ปดท่ีตัวอุปกรณ  

6.12 บนหลังคารถดานซาย-ขวาติดตั้งโคมไฟเบอรกลาสภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิดหลอด LED และไฟ
ฉุกเฉิน LED ดานละ 2 ชุด โดยท้ังหมดมีสวิทซควบคุมการเปด-ปดไดจากหองคนขับ   

6.13 ภายในดานทายติดตั้งโคมไฟสปอตไลตชนิดหลอด LED ปรับเอียงข้ึน-ลง ไดขนาด 18 วัตต 1 ดวง มี
สวิทซควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการ เปด-ปด ไดจากหองพยาบาล  

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย  

7. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ  

7.1 เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได  

7.1.1 ตวัเตียงและโครงทำจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรงทนทาน  

       7.1.2 แผนรองตัวผูปวยทำจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอยางดี   

     7.1.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับไดไมนอยกวา 70 องศา โดยมีโชคอัพชวยรับน้ำหนักผูปวย  
     7.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเปนเกาอ้ีเข็น สามารถทำไดสะดวกโดยเจาหนาท่ี เพียงคนเดียว  
     7.1.5 มีเบาะรองนอน พรอมสายรัดผูปวย 2 เสน  

     7.1.6 เตียงออกแบบใหงายตอการทำความสะอาด  

     7.1.7 เตียงชนิดนี้ใชในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนยายผูปวยและผูไดรับบาดเจ็บ  
     7.1.8 รับนำ้หนักไดไมนอยกวา 300 กิโลกรัม (พรอมเอกสารรับรองจากหนวยงาน  ราชการมา

ยื่นในวันเสนอราคา)  
    7.1.9 ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวา จะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา 5 ป ในวันยื่นเอกสาร  

/7.2. ชุดชวยหายใจ..… 
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7.2 ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสำหรับเด็กและผูใหญ  

 7.2.1 หนากากทำจากซิลิโคนสีใส ชวยใหงายตอการสังเกตอาการของผูปวย Mask No.5   สำหรับ
ผูใหญ 1 อันและ Mask No.3 สำหรับเด็ก 1 อัน   

7.2.2 ถุงลมทำจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นไดภายในตัวลูกยางผิวดานนอกหยาบ   สลับเรียบ 
เพ่ือความกระชับขณะบีบ สำหรับผูใหญมีขนาดไมนอยกวา 1,400 มล.  และสำหรับเด็กมีขนาดไมนอยกวา 450 มล.  

 7.2.3 ถุงสำรองออกซิเจนทำจาก Polyvinylchloride สำหรับผูใหญและเด็ก มีขนาด ความจุ 
2,700 มล.  

7.2.4 พรอมสายออกซิเจน 1 เสน  

7.3 เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต  

7.3.1 เครื่องกลองเสียง  

     1) เปนชุดเครื่องมือสองตรวจหลอดลมใหแสงสวางโดยใยแกวนาแสง FIBER OPTIC   

2) ใชถานไฟฉายขนาดกลาง 2 กอน  
3) หลอดไฟเปนหลอด HALOGEN/XENON ติดอยูในดามมือ (HANDLE)  

          4) สวิทซจะทำงานเม่ือประกอบแผนสองตรวจ (BLADE) เขากับดามถือแสงสวางจะ  

 สองผานแผนตรวจ  

5) ดามถือและแผนสองตรวจทำดวยโลหะไมเปนสนิม  

   6) ดามถือสามารถถอดได 2 ขาง ท้ังหัวและทายเพ่ือสะดวกในการเปลี่ยนถานและ หลอดไฟ 
ฝาปดเปนแบบเกลียวหมุนปดสนิทใชงานงาย สะดวกในการทำความสะอาดและดูแลรักษา  

   7) สามารถใชประกอบกับชุดสองตรวจหลอดลมท่ีเปนผลิตภัณฑมาตรฐานสากล  

   8) แผนสองตรวจในชุดมาตรฐานมีใหเลือกใช 3 ขนาด เปนแผนสองตรวจแบบ FIBER OPTIC  

   8.1) แผนสองตรวจแบบโคง เบอร 2 สำหรับผูใหญ จำนวน 1 อัน  

8.2) แผนสองตรวจแบบโคง เบอร 3 สำหรับผูใหญ จำนวน 1 อัน   

      8.3) แผนสองตรวจแบบโคง เบอร 4 สำหรับผูใหญ จำนวน 1 อัน   

      9) รับประกันคุณภาพอยางนอยเปนเวลา 1 ป นับตั้งแตวันมอบของครบ อุปกรณ ประกอบดวย  

   9.1) หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดสองมาตรฐานพรอมใช   จำนวน 1 หลอด  

   9.2) กลองเก็บอุปกรณ จำนวน 1 ใบ  

7.4 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง  

7.4.1 เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง  

7.4.2 สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวา 0-300 มิลลิเมตรปรอท  

       7.4.3 มีผาพันแขน 1 ชุด และผาพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใชงานไดสะดวก  

 7.4.4 สายยางตอจากผาพันแผลเปนแบบ Coiled Tubing มีความยาวไมนอยกวา3 เมตร 

 /7.4.5 ลูกยางสำหรับ…. 
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               7.4.5 ลูกยางสำหรับอัดลมผาพันแขน พรอมลิ้นปด-เปดผานทอยาง 2 ทอ สะดวกตอ การควบคุม 

7.4.6 ลูกยางสำหรับอัดลมผาพันแขนเปนลูกยางแบบมาตรฐาน  

7.5 ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน  

7.5.1 โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมชนิดออน  

   7.5.2 ปรับขนาดได โดยปรับสายรัดแบบปะติด  

   7.5.3 ดานหนามีชองสำหรับการเจาะหลอดลมผูปวยได  

7.5.4 มี 3 ขนาด Size S, M, L อยางละ 1 อัน  

7.6 ชุดเฝอกลม สุญญากาศ จำนวน 3 ชิ้น เฝอกลมสุญญากาศ ใชสำหรับดามแขน-ขา ของผูท่ีไดรับบาดเจ็บ 
เฝอกลมมีท้ังหมด 3 ชิ้น   ประกอบดวย เฝอกดามแขน 2 ชิ้น เฝอกดามขา 1 ชิ้น  

 

 7.6.1 เฝอกดามแขนชิ้นท่ี 1 มีความกวาง 30 ซม. ความยาว 50 ซม.   
7.6.2 เฝอกดามแขนชิ้นท่ี 2 มีความกวาง 50 ซม. ความยาว 70 ซม.   
7.6.3 เฝอกดามขาชิ้นท่ี 3 มีความกวาง 70 ซม. ความยาว 100 ซม.  

        7.6.4 มีกระบอกสำหรับสูบลม 1 อัน  

               7.6.5 มีกระเปาสำหรับใสเฝอกลมสุญญากาศ 1 ใบ  

7.7 ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สำหรับสงทอกาซ  

       7.7.1 ถังออกซิเจนขนาด 10 ลิตร พรอมขาจับ  

   - ถังออกซิเจนเปนถังอลูมิเนียม ทนแรงดันสูงขนาด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง  

     7.7.2 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใชกับถังออกซิเจนขนาด 10L) ชุดปรับ
แรงดันออกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder 10 liters  

- Regulator แบบ 1 เกจวัด เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน  

    - Flow meter  

    - Humidifier  

- Nasal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)  

7.8 อุปกรณดามหลังชนิดสั้น  

      7.8.1โครงสรางภายในผลิตจาก PVC ท่ีสามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชงาน  

      7.8.2 โครงสรางภายนอกประกอบดวยเข็มขัดท่ีแนนหนา  
         7.8.3 เม่ือผูปวยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะไดรับการปองกันจากเฝอกคอ 

   7.9 เกาอ้ีเคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได  
      7.9.1 ผลิตจากอลูมิเนียมมอัลลอยด มีน้ำหนักเบา ขนาดเล็ก งายตอการเคลื่อนยาย  
 

 /7.9.2 เกาอ้ีพยาบาล…. 
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      7.9.2 เกาอ้ีพยาบาลชนิดนี้ สวนใหญใชในการเคลื่อนยายผูปวยและผูไดรับบาดเจ็บท่ีไม 

สามารถนอนได  
      7.9.3 เกาอ้ีชนิดนี้สามารถพับได  

         7.9.4 เกาอ้ีชนิดนี้มี 4 ลอ  

         7.9.5 เกาอ้ีชนิดนี้มีท่ีจับ 4 ดาม (สามารถพับได)  

7.9.6 บริเวณใตเกาอ้ีดานหนามีคันโยก ท่ีสามารถโยกข้ึน-ลงได  

                               7.9.7 มี Safety Belt 2 เสน เพ่ือปองกันผูปวยในขณะเคลื่อนยาย  

                                7.9.8 ใชงานไดอยางปลอดภัย งายตอการฆาเชื้อโรคและทำความสะอาด  

7.9.9 สามารถรับน้ำหนักผูปวยไดไมเกิน 160 กก. (พรอมเอกสารรบัรองจากหนวยงาน
ราชการมายื่นในวันเสนอราคา)  

7.10 ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ  

7.10.1 หลังคาไฟเบอรกลาส (ประตูฝาทายเปด-ปด ซาย-ขวา) ความสูงจากขอบกระบะ ไม
ต่ำกวา105 ซม.  

1) เปนหลังคาท่ีทำจากไฟเบอรกลาส ชนิดท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และ  

 สามารถยืดหยุนไดตามสภาพการใชงาน ผูผลิตตองไดรับใบอนุญาต ประกอบ   กิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล) 
จากกระทรวงอุตสาหกรรม  

 2) คุณลักษณะของวัสดุท่ีใชในการผลิตหลังคารถพยาบาล   ผลิตจากไฟ
เบอรกลาส ผสมผสานกับน้ำยาเรซ่ิน ชนิดท่ีมีความแข็งแรง ทนทานยืดหยุนไดตามสภาพการใชงาน มีชุดอุปกรณ
ตกแตงภายนอก และภายในท่ีทำมาจากไฟเบอรกลาสชนิดเดียวกันท่ีใหความแข็งแรง ทนทานตอการใชงาน  

3) ประตูฝาทายทำจากไฟเบอรกลาสมีชองกระจกนิรภัย เปนชนิดเปดออกขาง 

ซาย-ขวา สามารถเปดออกจากภายในได มีกุญแจล็อคจากภายนอก  

4) มีกระจกบานเลื่อนดานหนา สามารถล็อคไดจากหองพยาบาล  

 5) เพดานหองพยาบาลบุดวยแผนไฟเบอรกลาส  

7.10.2 สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามท่ีกฎหมายกำหนด)  

1) ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พรอมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ให 
อัตราเสียงไมต่ำกวา 150 W. ใชไฟกระแสตรง 12 VDC มีเสียงไซเรน 5 เสียง เวลาพูดโดยใชไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัด
ออกโดย อัตโนมัติ  

    7.10.3 ชดุโคมไฟติดขางรถผลิตจากไฟเบอรกลาสพรอมไฟสปอตไลตและไฟฉุกเฉินหลอดไฟ 
LED สีตามท่ีกฎหมายก าหนด (1ชุด/2ชิ้น)  

1) ชุดไฟฉุกเฉินพรอมไฟสปอรตไลท ติดตั้งดานบนหลังคาดานขางท้ัง 4 ดาน ซ่ึง
ออกแบบใหเขากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอรกลาส ซิลกันน้ำเขา 
ประกอบดวย  

 
/(2) ชุดไฟฉุกเฉิน… 
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2) ชุดไฟฉุกเฉินสีตามท่ีกฎหมายกำหนด ใชสำหรับขอสัญญาณทาง ในสถานท่ีท่ี  

 เกิดอุบัติเหตุ  

         3) ชุดไฟสปอตไลตชวยใหแสงสวางในเวลากลางคืน หรือสถานท่ีท่ีใหแสงสวาง ไมเพียงพอ
ในขณะท่ีปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ี  

7.10.4 ไฟฉุกเฉินติดทายหลังคาเลนสใสหลอดไฟ LED (สีตามท่ีกฎหมายกำหนด) พรอม ไฟเบรก
หลัง  

1) ไฟฉุกเฉิน (สีตามท่ีกฎหมายก าหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใชไฟกระแสตรง 12 VDC  

  7.10.5 บันไดทายแสตนเลส  

1) ผลิตจากทอแสตนเลส มีความแข็งแรงไมเปนสนิม  

2) ขนาดบันไดทาย ยาวไมนอยกวา 150 ซม. และกวางไมนอยกวา 18 ซม.  

   3) แผนอลูมิเนียมลาย (ปองกันการลื่น) หนาไมนอยกวา 2 มม. ชนิดแข็ง ไมเปนสนิม 

  4) บันไดทายยึดติดกับตัวรถท่ี ใช BRACKET เหล็กหนาไมนอยกวา 4 มม. 2 ตัวใชในการ  

ยึดติดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรงตอการกระแทกและรับน้ำหนักไดอยางดี  
  7.10.6 กระจกบานเลื่อนหลงัคนขับ  

1) ชนิดกระจกบานเลื่อนซาย-ขวา สามารถล็อกไดจากหองคนขับรถ  

  7.10.7 ชุดแอรแขวนพรอมคอมเพรสเซอร 1 ลูก แยกออกจากหองคนขับ  

1) ระบบแอรแขวนใชกับน้ำยา 134 A พรอมคอมเพรสเซอร 1 ลูก แยกจากตัวรถ  

        2) ชองลมแอร ผลิตจากพลาสติก กระจายลมไดท่ัวถึงท้ังหองโดยสาร ดวยชองลม  

4 ชอง   พรอมปรับข้ึน-ลง ซาย-ขวา ได 4 ทิศทาง  
 3) สวิทซเปด-ปด ใชงานงาย ควบคุมการเปด-ปด และปรับความแรงลม 3 ระดับ  

   4) มอเตอรพัดลมใหลมแรงสม่ำเสมอ  
  7.10.7 ชุดอุปกรณเพดานอเนกประสงค ท่ีแขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต, ไฟ LED,    

พรอมสวิทซเปด-ปด, ราวจับสแตนเลสพรอมไฟ  
1) ชุดอุปกรณเพดานอเนกประสงค โครงสรางทำจากไฟเบอรกลาสข้ึนรูปเสริมแรงพรอม 

ทำสีออกแบบเพ่ือใชกับรถพยาบาลโดยเฉพาะ  
         2) ราวสแตนเลสมือจับ ทำจากแสตนเลสสตีลขัดข้ึนเงา ไมเปนสนิม ทนทานตอแรงกัด 
กรอน  
     3) ชุดไฟ LED โครงสรางทำจากพลาสติกทนความรอน พรอมชุดไฟ LED ใหแสงสวางท่ี 
นวลตา ไมสงผลตอสายตา  

4) ชุดไฟ LED ฟูลออเรสเซนตใชกับระบบไฟ 12 VDC ใหแสงสวางท่ัวหองโดยสาร  

5) ชุดไฟสปอรตไลทชนิด LED โครงสรางทำมาจากพลาสติกแข็ง ทนตอความรอนและ  

 แรงกระแทกพรอมระบบกันน้ำ100 %  

/6) ชุดแขวนน้ำเกลือ… 
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6) ชุดแขวนน้ำเกลือ เปนแสตนเลสสตีล ไมเปนสนิมทนตอแรงดึงและรับน้ำหนักได  

 มากกวา 2 กก.   

 7.10.8 ราวจับดานขางประตูสแตนเลส  

   1) ราวจับขางประตู ใชสำหรับจับยึดขณะกาวข้ึน-ลง จากภายในหองโดยสารเพ่ิมความ สะดวก
ขณะปฏิบัติหนาท่ี  
    2) ราวจับขางประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไมเปนสนิม มีความแข็งแรงทนทาน ตอการ
ยึดจับเปนอยางดี  

3) มีเสนผานศูนยกลางขนาดไมนอยกวา 1 นิ้ว และยาวไมนอยกวา 50 ซม.  

4) ชุดทอมือจับแสตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแปนแสตนเลสสตีล  

7.10.9 ฟลมกรองแสงรอบคันพรอมกระจกบานหนาความกวางไมเกิน 15 ซม.  

1) เปนฟลมกรองแสงท่ี สามารถปองกันรังสี UV ไดไมนอยกวา 50% กันแสงไดไมนอย กวา 50%  
 7.10.10 นาิกาติดผนังระบบดิจิตอล  

    1) นาิกาบอกเวลาติดผนังหองพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ป   เวลา 
อุณหภูมิ  

 7.10.11 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟา  

    1) ใชไดกับไฟฟากระแสตรง 12 โวลตและกระแสสลับ 220 โวลตและมีแบตเตอรี่แบบ ชารจได
ภายในตัวเครื่อง  

   2) น้ำหนักเบาสามารถออกสนามได  

   3) มีอุปกรณควบคุม ปรับแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดูด  

4) สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมนอยกวา 500 มิลลิบาร และอัตราการไหลของอากาศ ไมนอย
กวา 15 ลิตรตอนาที  

          5) ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไมนอยกวา 900 มิลลิลิตรจำนวนไม  

 นอยกวา 1 ใบ  

   6) มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไมนอยกวา 1.3 เมตร  
7) ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา 5 ป ในวันยื่นเอกสาร  

7.10.12 ชุดกระดานแข็งรองนอน พรอมเข็มขัด จำนวน 6 เสน  
   1) ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเม่ือรัดเข็มขัด Safety Belt   

2) ไมมีผลตอเครื่อง X-RAY/CT  
   3) สามารถใชรวมกับชุดล็อคศีรษะได  
 

/4) เหมาะ… 
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4) เหมาะสำหรับใชงานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนยายผูปวยนอก สถานท่ี
และผูไดรับบาดเจ็บ  
    5) มีขนาดความยาวไมนอยกวา 180 ซม. มีความกวางสูงสุดไมนอยกวา 41 ซม. มีความ หนา
พรอมฐานไมเกิน 7 ซม.  

   6) มีน้ำหนักไมเกิน 7.5 กก.  

   7) รับน้ำหนักไดไมนอยกวา 180 กก.  
8) ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวา จะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา 5 ป ในวันยื่นเอกสาร 

 7.10.13 ชุดล็อกศีรษะพรอมเข็มขัด  
1) ผลิตจากกอนโฟมข้ึนรูปท่ีมีความหนาแนนสูง มีชองขนาดใหญอยูบริเวณระนาบ เดียวกับชองหู

เพ่ือสังเกตอาการผูปวย สามารถใชรวมกับ Spine Board หรือ Scoop   Stretcher ได  
 2) ไมมีผลตอเครื่อง X-RAY/CT ผิวโดยรอบกอนโฟมชุบเคลือบดวยโพลียูรีเทนเหลว   สามารถกัน

น้ำได ทำใหงายตอการทำความสะอาด ขนาดไมนอยกวา 42x26x18 ซม.   
7.10.14 ไมดามแขน-ขา  

   1) ทำจากวัสดุสังเคราะห สามารถลางทำความสะอาดไดงาย ปองกันของเหลวซึมผานได ดี บรรจุใน
กระเปาพรอมหูหิ้วมีซิป  

   2) ไมดามขาสวนรองรับขา กวางไมนอยกวา 14 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 84   เซนติเมตร 
หนาไมนอยกวา 1 เซนติเมตร สวนรองรับปลายเทา กวางไมนอยกวา   14 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 20 เซนติเมตร  

3) ไมดามแขน ขนาด กวางไมนอยกวา 8 เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา 57 เซนติเมตร   หนาไม
นอยกวา 1 เซนติเมตร  

7.10.15 กลองปฐมพยาบาลเบื้องตน  

1) หูฟง จำนวน 1 ชุด  

  2) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบดิจิตอล สำหรับเด็กและสำหรับผูใหญ อยางละ 1 ชุด 

3) กรรไกร ขนาด 14 cm จำนวน 1 ดาม  
   4) คีมคีบ ขนาด 14 cm จำนวน 1 อัน  

   5) ท่ีกดลิ้น จำนวน 1 อัน  

6) ไฟฉาย จำนวน 1 อัน  

   7) เทปแตงแผล จำนวน 2 มวน  

   8) แอลกอฮอล จำนวน 2 ขวด  

   9) เบตาดีน จำนวน 2 ขวด  

/10) สำลีกอน… 
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    10) สำลีกอน จำนวน 2 หอ  

11) สำลีไมพันกาน จำนวน 2 หอ  

12) ผากอตขนาด 4x4 นิ้ว จำนวน 2 กลอง  

   13) ผากอตในซองสุญญากาศ ขนาด 3x3 นิ้ว จำนวน 2 กลอง  

   14) ผาพันแผลยืดหยุน 4 นิ้ว จำนวน 2 กลอง  

15) พลาสเตอรยา จำนวน 1 กลอง  

   16) ท่ีหนีบสายสะดือ จำนวน 1 อัน  

   17) ถุงมือยาง M,L อยางละ 1 กลอง  

18) เครื่องวัดความดันโลหิตแบบแมนนวล สำหรับเด็กและสำหรับผูใหญ อยางละ 1 ชุด  

7.10.16 ชุดเปลผาใบเคลื่อนยายผูบาดเจ็บชนิดพับได 4 ทอน  
1) เปลชนิดนี้โครงสรางผลิตจากอลูมิเนียม อัลลอยด ท่ีมีความแข็งแรงสูง ผาเปลทำจาก  

 ผาใบถูกออกแบบใหมีขนาดเล็กและน้ำหนักเบางายตอการเคลื่อนยาย ใชงานไดอยาง  ปลอดภัย 
รวมท้ังงายตอการทำความสะอาด ฆาเชื้อโรคไดงาย  

   2) เปลชนิดนี้มีดามจับ สามารถยกผูปวยในท่ีเตียงแบบรถเข็นเขาไมถึง เหมาะสำหรับการ
เคลื่อนยายผูปวยและผูบาดเจ็บนอกสถานท่ี และสามารถพับไดเพ่ือเก็บลงกระเปาขนาดเล็ก  

   3) รับน้ำหนักไดไมนอยกวา 150 กก.  

7.10.17 ชุดอุปกรณปองกันตนเองท่ีพรอมนำไปใช/ประจำรถพยาบาล  

1) กรวยจราจรท่ีสะทอนแสงมีหลอดไฟกระพริบแสงสงู ไมนอยกวา 50 ซม.จำนวน 3 อัน 

2) ถังดับเพลิง ขนาด 5 ปอนด จำนวน 1 ถัง  
3) ไฟฉาย จำนวน 2 อัน  

เง่ือนไข  

1. เปนผลิตภัณฑสำเร็จรูปท่ีผลิตออกจำหนายแพรหลาย มีรูปแบบมาตรฐาน ผูเสนอราคาจะตองระบุชื่อ สถานท่ีตั้ง
โรงงานใหชัดเจน โดยตองแสดงหลักฐานใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานและมีความสามารถท่ีจะผลิต หรือประกอบท่ี
เชื่อถือได  

2. อุปกรณประจำรถตองเปนของท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

3. ผูเสนอราคาจะตองแสดงหลักฐานวารถยนต ยี่หอท่ีเสนอราคาในครั้งนี้จะตองมีศูนยบริการตรวจเช็คและ ซอม
บำรุง ท่ีไดมาตรฐานทุกจังหวัดในประเทศอยางนอย จังหวัดละ 1 แหง โดยมีเอกสารแนบประกอบการพิจารณา  

4. ผูเสนอราคาตองแจงรายละเอียดใหชัดเจนพรอมแคตตาล็อกหรือตนฉบับแนบมาพรอมใบเสนอราคา รายการใดไม
ระบุหรือไมแสดงรายละเอียดไวตองมีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิต  

5. ผูเสนอราคาท่ีไมปฏิบัติตามเง่ือนไขใดๆ ก็ตาม จะไมไดรับการพิจารณา รถยนตท่ีเสนอตองเปนของท่ีมี คุณภาพ
ตามมาตรฐานของกระทรวงอุตสาหกรรม  

/6. ทำการ… 
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6.ทำการพนเครื่องหมายขององคการบริหารสวนตำบลหนองแดงพรอมหมายเลขครุภัณฑโดยกำหนดใหมีตรา 
เครื่องหมาย ขององคการบริหารสวนตำบลหนองแดงขนาดกวางหรือยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และตัวอักษรชื่อเต็ม ของ
องคการบริหารสวนตำบลหนองแดงขนาดสูงไมนอยกวา 5 เซนติเมตร และเลขครุภัณฑไวดานนอกรถยนตท้ังสองขาง  

7. ตองติดแถบสะทอนแสงและขอความตางๆ ตามมาตรฐานการแพทยฉุกเฉิน เพ่ือความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
เวลากลางคืน  

8. จดทะเบียนพรอมโอนกรรมสิทธิ์รถยนตใหเปนของผูซ้ือกอนการเบิกรับเงิน  

5. ระยะเวลาสงมอบ  

กำหนดสงมอบสิ่งของถูกตองครบถวนภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา  

6. วงเงินในการจัดจาง  

จัดจางภายในวงเงิน 1,120,000.- บาท (หนึ่งลานหนึ่งแสนสองหม่ืนบาทถวน) ตามขอบัญญัติงบประมาณรายจาย
ประจำป งบประมาณ พ.ศ. 2565 แผนงานสาธารณสุข งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอ่ืน งบลงทุน ครุภัณฑ
ยานพาหนะและขนสง คาใชจายตามโครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 1 คัน ท้ังนี้ การลงนามในสัญญา
จะ กระทำไดตอเม่ือองคการบริหารสวนตำบลหนองแดงไดรับอนุมัติเงินโครงการจัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) จำนวน 
1 คัน แลวเทานั้น  

หากองคการบริหารสวนตำบลหนองแดงไมไดรับการอนุมัติเงินตามโครงการดังกลาว ใหถือยกเลิกประกาศประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) ราคาและผูเขารวมเสนอราคาไมมีสิทธิ์เรียกรองใด ๆ ท้ังสิ้น  
7. การรับประกันความชำรุดบกพรอง  

ผูชนะการประกวดราคาราคา อิเล็กทรอนิกส (e-Bidding)  ซ่ึงไดทำสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในขอ ๑.๓ หรือทำ
ขอตกลง ซ้ือเปนหนังสือ แลวแตกรณี จะตองรับประกันความชำรุดบกพรองของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม 
นอยกวา 2 ป - เดือน นับถัดจากวันท่ีองคการบริหารสวนตำบลหนองแดงไดรับมอบสิ่งของ โดยตองรีบจัดการ ซอมแซมแกไข
ใหใชการไดดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงความชำรุดบกพรอง  

หมายเหตุ  
ติดตอสอบถามรายละเอียดไดท่ี องคการบริหารสวนตำบลหนองแดง  หมู 10 ตำบลหนองแดง อำเภอนาเชือก 

จังหวัดมหาสารคาม โทรศัพท 0-4398-9519 หรือทางโทรสาร 0-4375-0447 หรอืทาง E-mail Address  ขององคการ

บริหารสวนตำบลหนองแดง 6440706@dla.go.com โดยระบุชื่อ ท่ีอยู หมายเลข โทรศัพทท่ีสามารถติดตอได 


