ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี
หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน
องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
๑.หลักการและเหตุผล
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ไดรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีการบริหาร
จัดการที่ที่ดี ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๑๐๗/ว
๑๔๑๘ ลงวันที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๒ โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองพลไดรับรางวัลชมเชย ประเภท
ทั่วไป เงินรางวัลๆละ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานหาแสนบาทถวน) และตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ประชุมวิสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ วันที่ ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติใช
จายเงินรางวัลสําหรับจัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซื้อรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน ตั้งไวจํานวน
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งลานบาทถวน) นั้น
๒. วัตถุประสงค
๒.๑ เพื่อจัดบริการการแพทยกอนสงโรงพยาบาลตลอด 2๔ ชั่วโมง
๒.๒ เพื่อใหผูรับบริการที่เจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุไดรับบริการที่มีมาตรฐานอยางทันทวงที
๒.๓ เพื่อเปนการสรางหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเมื่อเกิดการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ
๒.๔ เพื่อลดความสูญเสียและลดคาใชจายของประชาชน
๓. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา
๓.๑ เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประเภทดังกลาว
๓.๒ ไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายชื่อแลว
๓.๓ ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น
๓.๔ ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
เมืองพล และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการจัดหาครั้งนี้
๓.๕ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ซึ่งไดดําเนินการจัดซื้อ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางที่ เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ หนา ๘๘ – ๘๙ กําหนดคุณลักษณะสังเขป ไวดังนี้
๑. เครื่องยนตดีเซล ๔ สูบ พรอมอุปกรณมาตรฐาน
๒. มีประตูดานหลังปด – เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา – ออก
๓. มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ พรอมที่แขวนน้ําเกลือ
๔. หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ
๕. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พรอมอุปกรณ

-๒๖. เครื่องสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเครื่องขยายเสียง
๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ
(๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได
(๒) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ
(๓) เครื่องสองกลองเสียงและเครื่องดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต
(๔) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
(๕) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน
(๖) ชุดเฝอกลม
(๗) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ
(๘) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น
(๙) เกาอี้เคลื่อนยายผูปวยชนิดพับเก็บได
(๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ
และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน วัตถุประสงคการใชงานการออกปฏิบัติการนําผูปวยฉุกเฉิน
หรือเกิดเหตุสงโรงพยาบาล
ความตองการจําเพาะ
๑. รถพยาบาลที่สามารถทําความสะอาดสะดวก และมีประสิทธิภาพ
๒. สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยในระดับ basic trauma life support
๓. อุปกรณการแพทยที่สําคัญสามารถนําออกไปดูแลรักษาผูปวยนอกรถพยาบาลไดอยางสะดวก
คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน แบงออกเปน ๒ หมวด ดังนี้ คือ
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต
๑. คุณลักษณะทั่วไปของตัวรถ
๑.๑ ระบบเครื่องยนตเปนเครื่องยนตดีเซลไมนอยกวา ๔ สูบ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไมนอยกวา
๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกําลังเครื่องยนตสูงสูดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต
๑.๒ ระบบกันสะเทือน ลอหนาแบบปกนกคูพรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง ลอหลังแหนบซอนและ
โชคอัพชวย
๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับดานขวาระบบแรคแอนดพีเนี่ยน พรอมเพาเวอรจากโรงงานผูผลิต
๑.๔ ระบบหามลอ ดิสเบรกลอหนา ดรัมเบรกลอหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ลอ
๑.๕ ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ขนาด ๑๒ โวลท ไมต่ํากวา ๖๕ แอมแปร พรอมทั้งอุปกรณและโคมไฟฟา
ประจํารถครบถวน
๑.๖ ลอกระทะและยางเปนขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต
๑.๗ ความยาวชวงลอหนา – หลัง ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร
๑.๘ ในหองคนขับติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พรอมลําโพง
๑.๙ หองคนขับมีประตูเปด – ปด ทั้งดานซายและดานขวา มีกุญแจล็อกได

-๓๒. อุปกรณประจํารถ
๒.๑ ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ตามมาตรฐาน ๑ ชุด
๒.๒ แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถของผลิต ๑ ชุด
๒.๓ ประแจถอดลอ ๑ อัน
๒.๔ เครื่องมือประจํารถตามมาตรฐานผูผลิตอยางนอยประกอบดวย
๒.๔.๑ ประแจปากตาย ๒ ตัว
๒.๔.๒ ไขควงทั้งปากแบนและแฉก ๑ ชุด
๒.๔.๓ คีมธรรมดา ๑ อัน
๒.๔.๔ ซองหรือกลองเก็บเครื่องมือขางตน ๑ ใบ
๒.๕ เข็มขัดนิรภัยประจําที่นั่งคนขับและที่นั่งขางคนขับตอนหนา
๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาล
๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป
๓.๑.๑ เปนหลังคาที่ทําจากไฟเบอรกลาส ชนิดที่แข็งแรง ทนทาน จากผูผลิตที่ไดรับมาตรฐาน
ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘
๓.๑.๒ คุณลักษณะของวัสดุที่ใชในการผลิตหลังคารถพยาบาล เปนใยแกวที่ผสมผสานกับน้ํายาเรซิ่น
ขึ้นรูปทั้งหลังไรรอยตอโดยหลังคาจะทําการเสริมความแข็งแรงและเสริมดวยแผนเหล็กบริเวณ
จุดยึดอุปกรณตางๆ มีชุดอุปกรณตกแตง ภายนอกและภายในที่ทําจากไฟเบอรกลาสชนิด
เดียวกันที่ใหความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน
๓.๑.๓ ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไมนอยกวา ๑๐๕ ซม. พรอมมีกระจกบานเลื่อนซาย-ขวาไม
นอยกวา ๓ บาน สามารถล็อกไดจากภายในรถ ประตูฝาทายทําจากไฟเบอรกลาสเปด-ปดซายขวาไมนอยกวา ๘๐ องศา พรอมชุดล็อกฝาทาย
๓.๑.๔ ผูเสนอราคาจะตองไดรับอนุญาตประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ
ไดรับการแตงตั้งจากบริษัทที่ไดรับอนุญาต
๓.๒ อุปกรณไฟฟาของรถพยาบาลฉุกเฉิน
๓.๒.๑ มีชุดสัญญาณไฟชนิด LED สีตามที่กฎหมายกําหนด แถวยาวติดตั้งดานหนารถเหนือคนขับพรอม
สัญญาณเสียงไซเรน ๕ เสียง ใชงาน ๑๒ VDC
(๑) ขนาดของแผงไฟยาวไมนอยกวา ๑๑๕ ซม. สูงไมเกิน ๑๘ ซม. กวางไมนอยกวา ๓๒ ซม.
(๒) สัญญาณเสียงไซเรนสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟ
อยางนอยตองมีระบบควบคุมดวยรีโมท
(๓) บนหลังคามีไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกําหนด ดานซาย – ดานขวา ดานละ ๒ ชุด และ
มีไฟ LED สปอตไลท สองสวาง ดานซาย – ดานขวา ดานละ ๒ ชุด โดยมีหลอด LED
ไมนอยกวาชุดละ ๔ ดวง ซึ่งการติดตั้งตองออกแบบใหเขากับรูปทรงของหลังคา
ไฟเบอรกลาสซีลกันน้ําเขา

-๔(๔) เปนชุดสัญญาณไฟวับวาบใช LED ชนิด GEN๓ ที่ใหความสวางสูง
(GEN ๓ Superbright LED)
(๕) มีชุดควบคุมการทํางานของชุดหลอด LED ใชกับกระแสไฟ ๑๒ VDC
(๖) เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกสไซเรน กําลังขยาย ๑๕๐ วัตต ใชแรงดันไฟ ๑๒ VDC
มีขนาดกะทัดรัด ใหสัญญาณเสียง ๕ แบบ พรอมมีไมโครโฟนสําหรับพูดกระจายเสียงได
(๗) ลําโพงสามารถรองรับกําลังของเครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกสได ๑๕๐ วัตต
(๘) ฝาครอบชุดลําโพงเปนโพลิคารบอเนต
๓.๒.๓ ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันยื่นเอกสาร
๓.๒.๔ บนหลังคาสวนทายดานขางซาย/ขวา ติดตั้งไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกําหนด แบบ LED
จํานวน ๒ ชุด ตอนกลางสวนบนมีไฟเบรก LED สีแดง
๓.๒.๕ ในหองพยาบาลติดตัง้ ระบบแสงสวาง มีสวิตซควบคุม ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปด-ปดไดจาก
หองพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุด มีสวิตซควบคุมการเปด-ปดที่ตัวอุปกรณ
๓.๒.๖ เพดานหลังคาติดตั้งโคมไฟเบอรกลาส ภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED มีสวิทซควบคุมการ
เปด – ปด ไดจากหองคนขับภายในดานทายติดตั้งโคมไฟสปอตไลทชนิดหลอด LED ปรับเอียง
ขึ้น-ลงได
๓.๓ ชุดหลังคาไฟเบอรกลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
๓.๓.๑ หลังคาไฟเบอรกลาส(ประตูฝาทายเปด-ปดซายขวา)ความสูงจากขอบกระบะไมต่ํากวา ๑๐๕ ซม.
(๑) เปนหลังคาที่ทําจากไฟเบอรกลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยึดหยุนได
ตามสภาพการใชงาน ผูผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และไดรับใบอนุญาต
ประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล)จากกระทรวงอุตสาหกรรมและมี
ตัวแทนจําหนายทั่วประเทศไมต่ํากวา ๘๐ แหง
(๒) คุณลักษณะของวัสดุที่ใชในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอรกลาส ระบบ
Spray Up ผสมผสานกับน้ํายาเรซิ่นชนิดที่มีความแข็งแรงทนทานยึดหยุน ไดตามสภาพการ
ใชงานตามมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงดวย
แผนเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณตางๆ มีชุดอุปกรณตกแตงภายนอกและภายในที่ทําจาก
ไฟเบอรกลาสชนิดเดียวกัน ที่ใหความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน
(๓) ประตูฝาทายทําจากไฟเบอรกลาสมีชองกระจก สามารถเปดออกจากภายในได
(๔) มีกระจกบานเลื่อนดานหนา สามารถล็อคไดจากหองพยาบาล
๓.๓.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามที่กฎหมายกําหนด)
(๑) ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พรอมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ใหอัตราเสียง
ไมต่ํากวา ๑๕๐ W ใชไฟกระแสตรง ๑๒ VDC มีเสียงไซเรน ๕ เสียง เวลาพูดโดย
ใชไมโครโฟนเสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ
(๒) เปนผลิตภัณฑทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย

-๕๓.๔ หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณ และเวชภัณฑ
๓.๔.๑ พื้นหองพยาบาลทําจากไฟเบอรกลาสทั้งแผน ไรรอยตอ กันน้ําได ๑๐๐ %
๓.๔.๒ ผนังหองพยาบาลดานขาง(ซาย-ขวา) และดานหนา มีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจาก
ไฟเบอรกลาสขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกันตัวพื้นหองพยาบาล
๓.๔.๓ ดานซายมือติดตั้งเกาอี้ยาวอเนกประสงคชนิด ๓ ที่นั่ง พรอมเข็มขัดนิรภัย โครงสรางทําจาก
ไฟเบอรกลาส ที่นั่งและผนังบุดวยฟองน้ําและหุมPVC ดานใตเกาอี้เปนที่เก็บของ โดยการเปด
เบาะนั่งขึ้น ถัดจากเกาอี้อเนกประสงคเปนที่วางตูใสถงั ออกซิเจนจํานวน ๒ ถัง ทําจากไฟเบอร
กลาสมีประตูเปด-ปด
๓.๔.๔ ดานขวามือติดตั้งตูใสอุปกรณและเวชภัณฑทําจากไฟเบอรกลาสดานหนาเปนบานเลื่อนซาย-ขวา
ทําจากวัสดุใสเพื่อมองเห็นภายในสวนดานบนเปนแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE)
ทําจากไฟเบอรกลาส
๓.๔.๕ ตรงกลางหองพยาบาล เปนฐานเตียงพยาบาล ทําจากไฟเบอรกลาสขึ้นรูปเปนชิ้นเดียวกับตัวพื้น
หองพยาบาล ดานบนหุมดวยสแตนเลส เพื่อกันการกระแทกของเตียงพยาบาลเวลาขึ้น-ลง
มีระบบลอคเตียงจากดานทายดานใตของฐานเตียงสามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได
๓.๔.๖ พื้นหองพยาบาลปูทับดวย แผนอลูมิเนียมมีลายกันลื่น (ดานบนพื้น)
๓.๕ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง ๒๕ วัตต
๓.๕.๑ เปนเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต
๓.๕.๒ เปนเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชงานไดดี ในยานความถี่ ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz
สามารถใชงานไดทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
๓.๕.๓ ใชกับไฟฟากระแสตรงไมต่ํากวา ๑๒ Volls จาก Battery
๓.๕.๔ มีชองความถี่ในการใชงานไมนอยกวา ๑๒๘ ชอง
๓.๕.๕ RF Input/Output Impedance = ๕๐ Ohm
๓.๕.๖ มีวงจรQT/DQT ๒ Tone signaling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squalch
System) ควบคุมการทํางานของเครื่องวิทยุคมนาคม
๓.๕.๗ เปนผลิตภัณฑจากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย
๓.๕.๘ ภาคสงสัญญาณ
(๑) มีกําลังสงออกอากาศ (RF Power Output) ไมนอยกวา ๒๕ วัตต
(๒) มีคา Deviation = ± ๕ KHz
(๓) มีคา Audio Distortion ไมเกิน ๑๐% เมื่อสัญญาณความถี่เสียงขนาด ๑ KHz
ทําใหเกิด Deviation สูงสุด
๓.๕.๙ ภาครับสัญญาณ
(๑) มีคา Sensitivity ไมเกิน ๐.๒๕uv ดีกวา
(๒) มีคา Spurious ไมเกิน ๘๐ dB
(๓) มีคา Inter- modulation ไมเกิน ๗๕ dB
(๔) มีคา Audio Output ไมนอยกวา ๒ วัตต และมี Audio Distortion ไมเกิน ๕ %

-๖๓.๕.๑๐ สายอากาศ
(๑) มี GAIN ไมนอยกวา ๓ dB
(๒) มี INPUT IMPEDANCE ๕๐ Ohm
(๓) มีคา VSWR ≤ ๑.๕:๑
๓.๕.๑๑ อุปกรณประกอบชุด
(๑) ไมโครโฟน จํานวน ๑ ชุด
(๒) สายอากาศที่มีลักษณะตามขอ ๓.๕.๑๐ จํานวน ๑ ชุด
(๓) หนังสือคูมือการใชเครื่องวิทยุคมนาคมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน ๑ ชุด
๓.๖ ไฟฉุกเฉินติดทายหลังคาเลนสใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกําหนด) พรอมไฟเบรกหลัง
๓.๖.๑ ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายกําหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใชไฟกระแสตรง ๑๒ VDC
๓.๗ บันไดทายสแตนเลส
๓.๗.๑ ผลิตจากทอสแตนเลส มีความแข็งแรงไมเปนสนิม
(๑) ขนาดบันไดทายยาวไมนอยกวา ๑๕๐ ซม. และกวางไมนอยกวา ๑๘ ซม.
(๒) แผนอลูมิเนียมลาย (ปองกันการลื่น) หนาไมนอยกวา ๒ มม. ชนิดแข็งไมเปนสนิม
(๓) บันไดทายยึดติดกับตัวรถที่ใช BRACKET เหล็กหนาไมนอยกวา ๔ มม. ๒ ตัวใชในการ
ยึดติดเพื่อเพิ่มความแข็งแรง ตอการกระแทกและรับน้ําหนักไดอยางดี
๓.๘ กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ
๓.๘.๑ชนิดกระจกบานเลื่อนซาย-ขวา สามารถล็อกไดจากหองคนขับรถ
๓.๙ ชุดแอรแขวนพรอมคอนเพรสเซอร ๑ ลูก โดยแยกออกจากหองคนขับ
๓.๙.๑ ระบบแอรแขวนใชกับน้ํายา ๑๓๔ A
๓.๙.๒ ชองลมแอร ผลิตจากพลาสติก กระจายลมไดทั่วถึงทั้งหองโดยสารดวยชองลม ๔ ชอง
พรอมปรับขึ้น – ลง ซาย – ขวา ได ๔ ทิศทาง
๓.๙.๓ สวิทซเปด – ปด ใชงานงาย ควบคุมการเปด – ปด และปรับความแรงลม ๓ ระดับ
(๑) มอเตอรพัดลมใหลมแรงสม่ําเสมอ
(๒) ถาดรองน้ําทิ้ง ตองทําความสะอาดงายน้ําหนักเบา
๓.๑๐ ชุดแอรแขวนเพดานอเนกประสงค ที่แขวนน้ําเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต, ไฟ LED
พรอมสวิทซเปด-ปด , ราวจับสแตนเลส,พรอมไฟ SPOT LIGHT
๓.๑๐.๑ ชุดอุปกรณเพดานเอนกประสงค โครงสรางทําจากไฟเบอรกลาสขึ้นรูปเสริมแรงพรอมสี
ออกแบบเพื่อใชกับรถพยาบาลโดยเฉพาะ
๓.๑๐.๒ ราวสแตนเลสมือจับ ทําจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ไมเปนสนิม ทนทานตอแรงกัดกรอน
๓.๑๐.๓ ชุดไฟ LED โครงสรางทําจากพลาสติกทนความรอน พรอมชุดไฟ LED
ใหแสงสวางที่นวลตาไมสงผลตอสายตา
๓.๑๐.๔ ชุดไฟ LED ใชกับระบบไฟ ๑๒ VDC/๑๕ W ใหแสงสวางทั่วหองโดยสาร
๓.๑๐.๕ ชุดไฟสปอตไลทชนิด LED โครงสรางทําจากพลาสติกแข็งทนตอความรอนและแรงกระแทก
พรอมระบบกันน้ํา ๑๐๐ %
๓.๑๐.๖ ชุดแขวนน้ําเกลือ เปนสแตนเลสสตีลไมเปนสนิมทนตอแรงดึงและรับน้ําหนักไดมากกวา ๕ กก.

- ๗๓.๑๑ ราวจับดานขางประตู แสตนเลส
๓.๑๑.๑ ราวจับขางประตู ใชสําหรับจับยึดขณะกาวขึ้น – ลง จากภายในหองโดยสารเพิ่มความสะดวก
ขณะปฏิบัติหนาที่
๓.๑๑.๒ ราวจับขางประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไมเปนสนิม มีความแข็งแรงทนทานตอการ
ยึดจับเปนอยางดี
๓.๑๑.๓ มีเสนผาศูนยกลางขนาดไมนอยกวา ๑ นิ้ว และยาวไมนอยกวา ๕๐ ซม.
๓.๑๑.๔ ชุดทอมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแปนสแตนเลสสตีล
๓.๑๒ ฟลมกรองแสงกระจก
๓.๑๒.๑ กระจกบานหนาติดฟลมกรองแสงที่สามารถปองกันรังสี UV ไดไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต
กันแสงไดไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต กันความรอนไดไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต
ความกวางไมเกิน ๑๕ ซม. ติดตั้งดานบนของบาน
๓.๑๒.๒ กระจกบานหนาตางติดฟลมกรองแสงที่สามารถปองกันรังสี UV ไดไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต
กันแสงไดไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต กันความรอนไดไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต
๓.๑๓ นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล
๓.๑๓.๑ นาฬิกาบอกเวลาติดผนังหองพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ป
เวลา อุณหภูมิ
๓.๑๔ ถังดับเพลิงขนาด ๕ ปอนด ชนิด Halotron
๓.๑๕ กรวยสัญญาณไฟแบบพับได
หมวด ข คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการแพทย
๑. ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสรางผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยดแบบพับได)
๑.๑ ตัวเตียงและโครงทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด มีความแข็งแรงทนทาน
๑.๒ แผนรองตัวผูปวยทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด หรือโลหะปลอดสนิมอยางดี
๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับไดไมนอยกวา ๘๐ องศา โดยมีโช็คอัพชวยรับน้ําหนักผูปวย
๑.๔ การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเปนเกาอี้เข็น สามารถทําไดสะดวกโดยเจาหนาที่เพียงคนเดียว
๑.๕ มีเบาะรองนอน พรอมสายรัดผูปวย ๒ เสน
๑.๖ เตียงออกแบบใหงายตอการทําความสะอาด
๑.๗ เตียงชนิดนี้ใชในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนยายผูปวยและผูไดรับบาดเจ็บ
๑.๘ รับน้ําหนักไดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลกรัม พรอมหนังสือรับรองในวันยื่นเอกสารโดยผานการทดสอบ
คาการรับแรงกระทําเพื่อประโยชนของทางราชการ
๑.๙ ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวา จะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันยื่นเอกสาร
๒. เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ
๒.๑ หนากากทําจากซิลิโคนสีใส ชวยใหงายตอการสังเกตอาการของผูปวย Mask No.๕ สําหรับผูใหญ ๑ อัน
และ Mask No.๓ สําหรับเด็ก ๑ อัน
๒.๒ ถุงลมทําจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นไดภายในตัวลูกยางผิวดานนอกหยาบสลับเรียบ
เพื่อความกระชับขณะบีบ สําหรับผูใหญมีขนาด ๑,๗๐๐ มล. และสําหรับเด็ก มีขนาด ๕๐๐ มล.
๒.๓ ถุงสํารองออกซิเจนทําจาก Polyvinylchloride สําหรับผูใหญและเด็ก มีขนาดบรรจุ ๒,๗๐๐ มล.
๒.๔ พรอมสายออกซิเจน ๑ เสน

-๘๓. เครื่องสองกลองเสียง
๓.๑ เปนชุดเครื่องมือสองตรวจหลอดลมใหแสงสวางโดยใยแกวนําแสง FIBER OPTIC
๓.๒ ใชถานไฟฉายขนาดกลาง ๒ กอน
๓.๓ หลอดไฟเปนหลอด HALOGEN / XENON ติดอยูในดามมือ ( HANDLE )
๓.๔ สวิทซจะทํางานเมื่อประกอบแผนสองตรวจ ( BLADE ) เขากับดามถือแสงสวางจะสองผานแผนตรวจ
๓.๕ ดามถือและแผนสองตรวจทําดวยโลหะไมเปนสนิม
๓.๖ ดามถือสามารถถอดได ๒ ขาง ทั้งหัวและทายเพื่อสะดวกในการเปลี่ยนถานและหลอดไฟ
ฝาปดเปนแบบเกรียวหมุนปดสนิทใชงานงาย สะดวกในการทําความสะอาดและดูแลรักษา
๓.๗ สามารถใชประกอบกับชุดสองตรวจหลอดลมที่เปนผลิตภัณฑมาตรฐานสากล
๓.๘ แผนสองตรวจในชุดมาตรฐานมีใหเลือกใช ๓ ขนาด เปนแผนสองตรวจแบบ FIBER OPTIC
(๑)แผนสองตรวจแบบโคง เบอร ๒ สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน
(๒)แผนสองตรวจแบบโคง เบอร ๓ สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน
(๓)แผนสองตรวจแบบโคง เบอร ๔ สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน
๓.๙ รับประกันคุณภาพอยางนอย ๑ ป นับตั้งแตวันมอบของครบ
อุปกรณประกอบ
(๑) หลอดไฟ HALOGEN / XENON ในชุดสองมาตรฐานพรอมใช จํานวน ๑ หลอด
(๒) กลองเก็บอุปกรณ
จํานวน ๑ ใบ
๔. เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟา ใชกับไฟฟา ๑๒ VDC & ๒๒๐ VAC มีแบตเตอรี่ในตัว
๔.๑ ใชไดกับไฟฟากระแสตรง ๑๒ โวลท และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท และมีแบตเตอรี่แบบชารจไดภายใน
ตัวเครื่อง น้ําหนักเบาสามารถออกสนามได
๔.๒ มีอุปกรณควบคุม ปรับแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดูด
๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิบาร และอัตราการไหลของอากาศไมนอยกวา
๒๐ ลิตรตอนาที
๔.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิลิตร จํานวนไมนอยกวา ๑ ใบ
๔.๕ มีสายดูด ( Suction Tubing ) ยาวไมนอยกวา ๑.๓ เมตร
๔.๖ แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเปนแบบที่สามารถทําการชารจไฟไดทันที โดยไมตองรอใหไฟหมด
๔.๗ ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันที่ยื่นเอกสาร
๔.๘ เปนผลิตภัณฑจากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย
๕. ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง
๕.๑ เปนเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง
๕.๒ สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวา ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท
๕.๓ มีผาพันแขนสําหรับผูใหญและเด็ก อยางละ ๑ ชุด ชนิดปะติด ( Velcro Fastener ) ใชงานไดสะดวก
๕.๔ สายยางตอจากผาพันแผลเปนแบบ Coiled Tubing มีความยาวไมนอยกวา ๓ เมตร
๕.๕ ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขน พรอมลิ้นปด-เปด ผานทอยาง ๒ ทอ สะดวกตอการควบคุม
๕.๖ ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขนเปนลูกยางแบบมาตรฐาน
๕.๗ หูฟงจํานวน ๑ ชุด ภายใตยี่หอเดียวกันกับเครื่องวัดความดันโลหิต

-๙๖. เฝอกดามคอ
๖.๑ โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมชนิดออน
๖.๒ ปรับขนาดได โดยปรับสายรัดแบบปะติด
๖.๓ ดานหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลมผูปวยได
๖.๔ มี ๓ ขนาด
๗. เฝอกลมสุญญากาศ จํานวน ๓ ชิ้น
เฝอกลมสุญญากาศ ใชสําหรับดามแขน – ขา ของผูที่ไดรับบาดเจ็บ เฝอกลมมีทั้งหมด ๓ ชิ้น ประกอบดวย
เฝอกดามแขน ๒ ชิ้น เฝอกดามขา ๑ ชิ้น
๗.๑ เฝอกดามแขนชิ้นที่ ๑ มีความกวาง ๓๐ ซม. ความยาว ๕๐ ซม.
๗.๒ เฝอกดามแขนชิ้นที่ ๒ มีความกวาง ๕๐ ซม. ความยาว ๗๐ ซม.
๗.๓ เฝอกดามขาชิ้นที่ ๓ มีความกวาง ๗๐ ซม. ความยาว ๑๐๐ ซม.
๗.๔ มีกระบอกสําหรับสูบลม ๑ อัน
๗.๕ มีกระเปาสําหรับใสเฝอกลมสุญญากาศ ๑ ใบ
๘. ถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร
๘.๑ ถังออกซิเจนเปนถังอลูมิเนียมขนาด ๑๐ ลิตร จํานวน ๒ ถัง
๙. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ( ใชกับถังออกซิเจนขนาด ๑๐ L )
ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สําหรับถัง Oxygen cylinder ๑๐ litre
๙.๑ Reguiater แบบ ๑ เกจวัด ( Gauge ) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน
๙.๒ Flow meter
๙.๓ Humidifier
๙.๔ Masal Cannula with mask ( ชุดครอบจมูก )
๑๐. เฝอกดามหลัง
๑๐.๑ โครงสรางภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพิ่มความสะดวกสบายในการใชงาน
๑๐.๒ โครงสรางภายนอกประกอบดวยเข็มขัดที่แนนหนา
๑๐.๓ เมื่อผูปวยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะไดรับการปองกันจากเฝอกคอ
๑๑. ชุดกระดานแข็งรองนอน พรอมเข็มขัด
๑๑.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safety Belt
๑๑.๒ สามารถ X-RAY /CT ผานได
๑๑.๓ สามารถใชรวมกับชุดล็อกศีรษะได
๑๑.๔ เหมาะสําหรับใชงานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนยายผูปวยนอกสถานที่
และผูไดรับบาดเจ็บ
๑๑.๕ มีขนาดความยาวไมนอยกวา ๑๘๐ ซม. มีความกวางสูงสุดไมนอยกวา ๔๑ ซม. มีความหนา
พรอมฐานไมเกิน ๗ ซม.
๑๑.๖ มีน้ําหนักไมเกิน ๗.๕ กก.
๑๑.๗ รับน้ําหนักไดไมนอยกวา ๑๘๐ กก. พรอมหนังสือรับรองในวันยื่นซองโดยผานการทดสอบคา
การรองรับแรงกระทําเพื่อประโยชนของทางหนวยงาน
๑๑.๘ ผูเสนอราคาตองแบบใบรับรองวา จะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันยื่นเอกสาร

-๑๐๑๒. ชุดล็อกศีรษะพรอมเข็มขัด
๑๒.๑ ผลิตจากกอนโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแนนสูง มีชองขนาดใหญอยูบริเวณระนาบเดียวกับชองหู
เพื่อสังเกตอาการผูปวย
๑๒.๒ สามารถใชรวมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecher ได
๑๒.๓ อุปกรณชนิดนี้ไมรบกวน X-RAY/CT
๑๒.๔ ผิวโดยรอบกอนโฟมชุบเคลือบดวยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน้ําได ทําใหงายตอการทํา
ความสะอาด
๑๒.๕ ขนาดไมนอยกวา ๔๒ x ๒๖ x ๑๘ ซม.
๑๓. ไมดามแขน – ขา
๑๓.๑ ทําจากวัสดุสังเคราะห สามารถลางทําความสะอาดไดงาย ปองกันของเหลวซึมผานไดดี
บรรจุในกระเปาพรอมหูหิ้วมีซิป
๑๓.๒ ไมดามขาสวนรองรับขา กวางไมนอยกวา ๑๔ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๘๔ เซนติเมตร
หนาไมนอยกวา ๑ เซนติเมตรสวนรองรับปลายเทา กวางไมนอยกวา ๑๔ เซนติเมตร
ยาวไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร
๑๓.๓ ไมดามแขน ขนาดกวางไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๕๗ เซนติเมตร
หนาไมนอยกวา ๑ เซนติเมตร
๑๔. เกาอี้เข็นมีลอ – พับได (โครงสรางผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด)
๑๔.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด น้ําหนักเบา ขนาดเล็ก งายตอการเคลื่อนยาย
๑๔.๒ เกาอี้พยาบาลชนิดนี้ สวนใหญใชในการเคลื่อนยายผูปวยหรือผูไดรับบาดเจ็บที่ไมสามารถนอนได
๑๔.๓ เกาอี้ชนิดนี้สามารถพับได
๑๔.๔ เกาอี้ชนิดนี้มี ๔ ลอ
๑๔.๕ เกาอี้ชนิดนี้มีที่จับ ๔ ดาม (สามารถพับได)
๑๔.๖ บริเวณใตเกาอี้ดานขางมีคันโยก ที่สามารถโยกขึ้น – ลงได
๑๔.๗ สามารถรับน้ําหนักผูปวยไดไมนอยกวา ๑๖๐ กก. พรอมหนังสือรับรองในวันยื่นซองโดยผาน
การทดสอบคาการรับแรงกระทํา
๑๔.๘ ใชงานไดอยางปลอดภัย งายตอการฆาเชื้อโรคและทําความสะอาด
๑๕. ชุดกลองปฐมพยาบาล ๑๗ รายการ
๑๕.๑ หูฟง
๑๕.๒ เครื่องวัดความดันโลหิตดิจิตอล
๑๕.๓ เครื่องอินฟาเรดเทอรโมมิเตอร (เครื่องวัดไข)
๑๕.๔ กรรไกร ๑๔ CM
๑๕.๕ คีมคีบ ๑๔ CM
๑๕.๖ ที่กดลิ้น
๑๕.๗ ไฟฉาย
๑๕.๘ เทปแตงแผล
๑๕.๙ แอลกอฮอล
๑๕.๑๐ เบตาดีน
๑๕.๑๑ สําลีกอน

-๑๑๑๕.๑๒ สําลีไมพันกาน บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น
๑๕.๑๓ ผากอซ ขนาด ๔” x ๔”
๑๕.๑๔ ผากอซในซองสุญญากาศ ขนาด ๓” x ๓”
๑๕.๑๕ ผาพันแผลยืดหยุน ๔”
๑๕.๑๖ พลาสเตอรยา (บรรจุ ๑๐๐ ชิ้น)
๑๕.๑๗ ที่หนีบสายสะดือ
๑๖. มีอุปกรณปองกันและควบคุมการติดเชื้อ)
๑๖.๑ ถังขยะติดเชื้อทําดวยสแตนเลส จํานวน ๑ ถัง
๑๖.๒ รองเทาบูต จํานวน ๒ คู
รายละเอียดเพิ่มเติม
๑. อุปกรณการแพทยตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน หรือใชในการสาธิตมากอน หากเกิดการชํารุดขัดของ
ภายในระยะเวลารับประกัน และทําการแกไขแลวถึงสองครั้ง ผูขายจะตองนําชิ้นสวนหรืออะไหลใหมมาเปลี่ยนใหโดยไมคิด
มูลคา
๒. ผูขายตองดําเนินการยกเวนภาษีดัดแปลงรถเคลื่อนที่เร็วและดําเนินการจดทะเบียนรถ
๓. ใหพนตราสัญลักษณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล บริเวณประตูดานนอกทั้ง ๒ ขาง ขนาดไมนอยกวา ๑๘
ซม. และตัวอักษรชื่อเต็มของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ขนาดสูงไมนอยกวา ๕ ซม. โดยพนสีที่สามารถมองเห็นงายและ
ชัดเจน และพนรหัสครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ที่กําหนด
๔. ผูขายจะตองสงมอบทะเบียนกรรมสิทธิ์ใหผูซื้อกอนการเบิกจายเงิน โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
ทั้งหมด
๕. ผูขายตองรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแกตัวรถ อุปกรณ และสวนควบของรถที่มิไดเกิดจาก
การใชผิดวิธี หรือความประมาทเลินเลอของผูใ ช โดยผูขายตองเปลี่ยนหรือซอมใหโดยไมคิดมูลคาใดๆ ทั้งสิ้นเปนเวลาไมนอยกวา
๑ ป นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ
๖. ผูขายตองเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเต็มถังในวันสงมอบ
๗. กระจกหนาดานบนติดชื่อหนวยปฏิบัติการ ตัวอักษรสีขาวเห็นไดชัดเจน ขนาดตามที่ อบต. กําหนด
๘. กระจกดานหลังติดขอความสะทอนแสง เจ็บปวยฉุกเฉินโทร. ๑๖๖๙ ที่มองเห็นไดชัดเจน
๙. ใตกระจกหลังติดชื่อหนวยงานดวยตัวอักษรสีน้ําเงินหรือสีขาวเห็นไดชัดเจน
๑๐. กําหนดสงมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๑๑. สีของรถยนต สีขาว ดานขางของตัวรถติดแถบสติ๊กเกอรสีเขียวมะนาวตลอดตัวรถ และตัวอักษร ขนาดตามที่
อบต. กําหนด
๕. สถานที่ดําเนินการ
ที่ทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน
๖. ระยะเวลาสงมอบงาน
สงมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต จํานวน ๑ คัน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

-๑๒๗. วงเงินในการจัดซื้อ
รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุด
ไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ หนา ๘๘ – ๘๙ มีราคามาตรฐานคันละ
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หนึ่งลานบาทถวน)
๘. สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น
องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล เลขที่ ๑๙๐ หมูที่ ๓ ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๒๐
โทรศัพท ๐๔๓-๔๑๘๑๕๕ เว็บไซต http://www.abtmuangphon.go.th/

(ลงชื่อ)

ประธานกรรมการ

( นางสาวกาญรษา แสนวิวัช )
ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล
(ลงชื่อ)

กรรมการ

( นางสาวสุกัลยา จิตะพล )
รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล
(ลงชื่อ)

กรรมการ
( นางสาวอุษณา เสริมดํารงศักดิ์ )
ผูอ ํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล

