
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

เร่ือง   สอบราคาการจัดซ้ือรถพยาบาลกูชพีฉุกเฉิน  พรอมอุปกรณ   
ตําบลลวงเหนอื  อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 

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

ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบ
ราคาจัดซื้อรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน พรอมอุปกรณ  โดยตองเปนรถรุนใหมที่จําหนายและยังคงมีรายการผลิต
ในรุนเดียวกัน  ณ วันสงมอบรถ ทั้งนี้ตองเปนรถที่ไมเคยผานการใชงานมากอน ราคาเปนราคาที่รวมภาษี
สรรพสามิตแลว  จํานวน 1 คัน ราคากลาง 998,000.-บาท (เกาแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   มี
รายละเอียดดังนี้ 
  รถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน  เคล่ือนที่เร็ว พรอมอุปกรณชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน  1 คัน 
คุณสมบัติ  เปนรถยนตกระบะบรรทุก ขนาดไมนอยกวา 2,490 ซีซี หลังคาไฟเบอรกลาสแบบทรงสูง 
สามารถบรรทุกผูปวยและผูโดยสารอื่นไดไมนอยกวา 4 คน ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองคนขับและหอง
บรรทุกเปนคอลยเย็น หองละ 1 ชุด มีเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต ใชกับไฟกระแสตรง 12 
โวลท จํานวน 1 เครื่อง ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง เกียรเปนแบบเกียรกระปุก ประกอบดวยเกียร
เดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 1 เกียร   รายละเอียดตามเอกสารประกอบการสอบราคา 
จํานวน 1 ชุด 

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมคีุณสมบัติดังตอไปนี ้
1.  เปนผูมีอาชีพขายสิ่งของที่สอบราคาซื้อดังกลาว 
2.  ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ    รัฐวิสาหกิจ     หรือ

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ิน และไดแจงเวียนชื่อแลว 
3. ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธ ไมยอมขึ้นศาลไทยเวนแตรัฐบาล

ของผูเสนอราคาไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวานั้น 
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นที่เขาเสนอราคาใหแกเทศบาล

ตําบลลวงเหนือ ในวันประกาศสอบราคาหรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมในการสอบราคาซื้อคร้ังนี้ 

กําหนดยื่นซองสอบราคา   ระหวางวันที่  19  เดือนมีนาคม พ.ศ.2553   ถึงวันที่  2  เดือน  
เมษายน พ.ศ.2553   ณ งานพัสดุ กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  หรือจะสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับ   โดยระบุไวท่ีหนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี  3/2553”  มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ   เลขท่ี  299  หมู   2   ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด   จังหวัดเชียงใหม   
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50220  โดยเทศบาลตําบลลวงเหนือ จะถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลลวงเหนือลงรับจากไปรษณีย (ระหวาง
วันที่ 19 มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553) เปนวันและเวลารับซอง หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่   5   
เดือน เมษายน พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา 09.00 น. ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจาง
ระดับอําเภอดอยสะเก็ด ( ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)   เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคา
จะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด ทั้งนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอ
ไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย   และกําหนดเปดซองสอบราคาในวันท่ี 7 เดือนเมษายน พ.ศ.2553 ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป ณ  ศูนยจัดซ้ือจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด ( ที่วาการอําเภอดอยสะเก็ด หอง
ประชุม 2 ช้ัน 2)   

ผูสนใจติดตอขอซ้ือเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ  500.-  บาท (หารอยบาทถวน)  ไดที่
กองคลัง สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนอื เลขที่ 299 หมูที่ 2 ตําบลลวงเหนือ อําเภอดอยสะเกด็ จังหวดั
เชียงใหม 50220  หากมอบหมายใหบุคคลอื่นดําเนินการแทนตองมีหนังสือมอบอํานาจเพื่อการนัน้ดวย ทั้งนี้
ตั้งแตวนัที่  19  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553  ถึงวันที่  2  เดือนเมษายน พ.ศ. 2553  หรือสอบถามรายละเอียดได
ที่หมายเลข 053-865901  ในวันและเวลาราชการ  และ www.loungnuae.com

ประกาศ   ณ  วนัที่    18    เดือน มีนาคม  พ.ศ. 2553 

 

 
     (นายดวงแกว  สะอาดลวน) 

                                      นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ 
        

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

http://www.loungnuae.com/


 
เอกสารสอบราคาซื้อ  เลขที่  3 / 2553 

การจัดซ้ือรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน  พรอมอุปกรณ 
ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชยีงใหม 

ตามประกาศเทศบาลตําบลลวงเหนือ  ลงวันที่  18  เดือนมีนาคม  พ.ศ. 2553 
.............................................. 

ดวยเทศบาลตําบลลวงเหนือ   อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม มีความประสงคจะสอบราคา
จัดซื้อรถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน พรอมอุปกรณ  โดยตองเปนรถรุนใหมท่ีจําหนายและยังคงมีรายการผลิตในรุน
เดียวกัน  ณ วันสงมอบรถ ท้ังนี้ตองเปนรถที่ไมเคยผานการใชงานมากอน ราคาเปนราคาที่รวมภาษีสรรพสามิตแลว  
จํานวน 1 คัน ราคากลาง 998,000.-บาท (เกาแสนเกาหมื่นแปดพันบาทถวน)   มีรายละเอียดดังนี้ 
  รถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน  เคลื่อนที่เร็ว พรอมอุปกรณชวยเหลือผูประสบภัย จํานวน  1 คัน 
คุณสมบัติ  เปนรถปคอัพชนิดขับเคลื่อน  2  ลอแบบชวงยาว เครื่องยนตดีเซล ไมนอยกวา 2490 ซีซี พรอมถุงลม
นิรภัย เครื่องปรับอากาศและวิทยุซีดี  พวงมาลัยพาวเวอร หลังหัวเกงติดตั้งหลังคาไฟเบอรแบบทรงสูงมีท่ีนั่งไม
นอยกวา 4 ท่ีนั่งพับเก็บได พรอมพนักพิง ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาวตรงกลางมีลําโพง พรอมเครื่อง
ขยายเสียงไซเรนไมนอยกวา 3 เสียง ขนาด 100 วัตต พรอมอุปกรณ 1 ชุด มีไฟสองสวางไมนอยกวา 70 วัตต 
สามารถหมุน – กม – เงย ควบคุมดวยรีโมทคอนโทรล ติดตั้งวิทยุรับ-สง (โมบาย) ขนาดไมนอยกวา 10 วัตต แบบ
ติดตั้งประจํารถ พรอมอุปกรณ 1 ชุด เครื่องตัดถางงางงัด แบบใชแบตเตอรี่ พรอมอุปกรณ 1 ชุด ถังออกซิเจนขนาด
ความจุ 4 ลิตร พรอมชุดปรับแรงดัน อุปกรณเครื่องชวยหายใจแบบกระเปาหิ้ว 1 ชุด เครื่องวัดแรงดันโลหิต
อัตโนมัติ เครื่องวัดระดับน้ําตาลอัตโนมัติ เตียงผูปวยแบบมีลอเข็นพับได ตัวเตียงและโครงทําจากโลหะปลอดสนิม 
มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจไดทันดี  เครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแหง ABC ขนาดไมนอยกวา  5 ปอนด   
รายละเอียดตามเอกสารประกอบการสอบราคา จํานวน 1 ชุด 
              โดยมขีอแนะนําและขอกําหนด  ดังตอไปนี้ 

1.  เอกสารแนบทาย เอกสารสอบราคา 
    1.1  เอกสารรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
    1.2   แบบใบเสนอราคา 
    1.3  แบบสัญญาซื้อขาย 

            1.4   แบบหนังสือคํ้าประกัน  
  (1)  หลักประกันซอง 
  (2)  หลักประกันสัญญา 

   1.4 บทนิยาม 
(1) ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน 
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

                                 1.5  แบบบัญชีเอกสาร 
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 
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2.  คุณสมบัติของผูเสนอราคา 
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ  
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูถูกแจงเวียนชื่อผูท้ิงงานของทางราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หรือหนวย

การบริหารราชการสวนทองถิน่  และไดแจงเวียนชือ่แลว หรือไมเปนผูท่ีไดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือ
บุคคลอื่นเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

2.3 ผูเสนอราคาไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 

       2.4  ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย  
เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น 

3.  หลักฐานการเสนอราคา 
ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพรอมกับซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวนอกซองใบ

เสนอราคาเปน 2  สวน คือ 
3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล 
(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด

ทะเบียนนิติบุคคลบัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม(ถามี) พรอมรับรองสําเนาถูกตอง 
(ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือ
บริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) และบัญชีผูถือหุนรายใหญพรอมรับรอง
สําเนาถูกตอง 

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
    (3)ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิใชสัญชาติไทย ก็ใหยื่น สําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (1) 
    (4)  สําเนาใบเสร็จรับเงินคาซื้อเอกสารสอบราคา  
    (5)  สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม พรอมทั้งรับรองสําเนา
ถูกตอง 
    (6)  ผูเสนอราคาตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ
หรือผูผลิตรถยนตบรรทุก 
    (7)  บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบในขอ 
1.5 (1) 
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   3.2  สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
    (1) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมาย ในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบ
อํานาจใหบุคคลอื่นลงนามแทนในใบเสนอราคาแทน 
    (2)  แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4 
    (3)  บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ท้ังหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคาตามแบบ ในขอ 
1.5 (2) 

4.  การเสนอราคา 
4.1  ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้โดยไมมี

เงื่อนไขใด  ๆ  ท้ังสิ้น  และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน  ลงลายมือช่ือของผูเสนอราคาใหชัดเจน  
จํานวนเงินท่ีเสนอจะตองระบุตรงกันทั้งตัวเลขและตัวอักษรโดยไมมีการขูดลบหรือแกไข  หากมีการขูดลบ  ตก  
เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง ใหขีดฆาขอความที่ผิดพลาดนั้น แลวจึงกรอกขอความที่ถูกตอง โดยพิสูจนขอความเดิม
ได  และจะตองลงลายมือช่ือผูเสนอราคา  พรอมประทับตรา  (ถามี)  กํากับไวทุกแหง 

4.2  ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท  และเสนอราคาเพียงราคาเดียว  โดยเสนอ
ราคารวม  และหรือราคาตอหนวย  และหรือตอรายการ  ตามเงื่อนไขที่ระบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง  ท้ังนี้  
ราคารวมที่เสนอจะตองตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปน
สําคัญ  โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึ่งรวมคาภาษีมูลคาเพิ่ม  และภาษีอากรอื่นๆ คาขนสง คาจดทะเบียน   และคาใชจาย
อื่นๆ ท้ังปวงจนกระทั่งสงมอบพัสดุให ณ สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ 

ราคาที่เสนอ  จะตองเสนอกําหนดยืนราคา ไมนอยกวา  30  วัน  นับแตวันเปดซองสอบราคา  
โดยภายในกําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาที่ตนไดเสนอไวและจะถอนการเสนอราคามิได 

4.3  ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาดําเนินการสงมอบพัสดุ แลวเสร็จ ไมเกิน 30 วัน  
นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย   

4.4  ผูเสนอราคาจะตองสงแคตตาลอก และหรือแบบรูป รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุ ไปพรอมกับใบเสนอราคา  เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ เทศบาลตําบลลวงเหนือ จะยึด
ไวเปนเอกสารทางราชการ 

สําหรับแคตตาลอกที่แนบใหพิจารณา  หากเปนสําเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง  
โดยผูมีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดาที่เขาสอบราคา หากคณะกรรมการเปดซองสอบรา
คามีความประสงคจะขอดูตนฉบับแคตตาลอก ผูเสนอราคาจะตองนําตนฉบับมาใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาตรวจภายใน 3 วัน 

4.5  กอนยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะ
เฉพาะ ฯลฯ ใหถี่ถวนและเขาใจเอกสารสอบราคาทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยื่นซองสอบราคา ตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคา 

4.6  ผูเสนอราคาตองมีหลักฐานการเปนตัวแทนผูจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบ หรือ
ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 
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              4.7  ผูเสนอราคาจะตองยื่นซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกเรียบรอย จาหนาซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  ตอเจาหนาท่ีรับซองสอบราคา จนถึงวันที่  2  เดือน  เมษายน พ.ศ.2553  ในวันและ
เวลาราชการ  ณ  กองคลัง  สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  หรือจะสงทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับกอนวัน
เปดซองสอบราคาก็ได   โดยระบุไวที่หนาซองวา  “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขที่  3/2553”  มายัง
สํานักงานเทศบาลตําบลลวงเหนือ  เลขที่  299  หมู  2  ตําบลลวงเหนือ  อําเภอดอยสะเก็ด  จังหวัดเชียงใหม  50220  
โดยเทศบาลตําบลลวงเหนือ จะถือวันและเวลาที่เทศบาลตําบลลวงเหนือลงรับจากไปรษณีย (ระหวางวันที่ 19 
มีนาคม 2553 – 2 เมษายน 2553) เปนวันและเวลารับซอง หรือจะยื่นซองใบเสนอราคาในวันที่   5   เดือน เมษายน 
พ.ศ. 2553  ตั้งแตเวลา  09.00 น.  ถึง 10.00 น.  ณ ศูนยรวมขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางระดับอําเภอดอยสะเก็ด 
( ท่ีวาการอําเภอดอยสะเก็ด หองประชุม 2 ช้ัน 2)  เมื่อพนกําหนดยื่นซองสอบราคาจะไมรับซองสอบราคาโดย
เด็ดขาด ท้ังนี้ใหแนบเอกสารหลักฐานตาง ๆ และจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองเสนอราคาดวย  

คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละรายวา 
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น ตามขอ 1.4 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม 
และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกกอนวันเปดซองใบเสนอราคา 

 หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะที่มีการเปดซองใบเสนอราคาวา
มีผูเสนอราคากระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมตามขอ 1.4 (2) และคณะกรรมการฯ 
เชื่อวามีการกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคารายนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคา และประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือก และเทศบาล
ตําบลลวงเหนือจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปนผูท้ิงงาน เวนแตคณะกรรมการฯจะวินิจฉัยไดวาผูเสนอ
ราคารายนั้นเปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพจิารณาของราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาว 

ผู เสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู เสนอราคาเพราะเหตุ เปนผู เสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น  ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูวาราชการจังหวัด  ภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับ
แจง จากคณะกรรมการเปดซองสอบราคา  การวินิจฉัยอุทธรณของผูวาราชการจังหวัด ใหถือเปนที่สุด  

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวขางตน ณ ศูนยจัดซื้อจัดจางทองถิ่นอําเภอดอยสะเก็ด  ในวันที่  7  เดือนเมษายน พ.ศ.2553   
กําหนดเปดซองสอบราคา เวลา  10.00  น.                                                                     

การยื่นอุทธรณตามวรรค 5 ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตผูวาราชการจังหวัด พิจารณาเห็นวา การขยายเวลาดังกลาว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในการที่
ผูวาราชการจังหวัดพิจารณา เห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิก การเปดซองใบเสนอราคาที่
ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ใหผูวาราชการจังหวัด มีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบ
เสนอราคาดังกลาวได 
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5.  หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1    ในการสอบราคาครั้งนี้ เทศบาลตําบลลวงเหนอื  จะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม 
5.2  หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ  2  หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไม

ถูกตอง  หรอืไมครบถวนตามขอ  3  หรอืยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ  4  แลว  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาจะไมรับพิจารณาราคาของผูเสนอราคารายนั้น  เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพยีงเล็กนอยหรอืท่ีผิดแผก
ไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นวาจะเปน
ประโยชนตอเทศบาลตําบลเทานั้น 

 5.3  เทศบาลตําบลลวงเหนือสงวนสิทธิไมพิจารณาราคาของผูเสนอราคา  โดยไมมีการผอนผันใน
กรณีดังตอไปนี้ 

 (1)  ไมปรากฏช่ือผูเสนอราคารายนั้น  ในบัญชีผูรับเอกสารสอบราคา  หรือในหลักฐานการรับ
เอกสารสอบราคาของเทศบาลตําบล 
  (2)  ไมกรอกชื่อนิติบุคคล  หรือบุคคลธรรมดา  หรือลงลายมือช่ือผูเสนอราคาอยางหนึ่งอยางใด
หรือท้ังหมดในใบเสนอราคา 

 (3)  เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคาที่เปนสาระสําคัญ  
หรือมีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสียเปรียบแกผูเสนอราคารายอื่น 

 (4)  ราคาที่เสนอมีการขูดลบ  ตก  เติม  แกไข  เปลี่ยนแปลง  โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือช่ือ
พรอมประทับตรา (ถามี)  กํากับไว 

5.4  ในการตัดสินการสอบราคาหรือในการทําสัญญา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือเทศบาล
ตําบลมีสิทธิใหผูเสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง   สภาพฐานะ  หรือขอเท็จจริงอื่นใดที่เกี่ยวของกับผูเสนอราคาได  
เทศบาลตําบลมีสิทธิท่ีจะไมรับราคาหรือไมทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง 

5.5  เทศบาลตําบลลวงเหนือ ทรงไวซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับราคาต่ําสุด  หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่
เสนอทั้งหมดก็ได  และอาจพิจารณาเลือกซื้อในจํานวนหรือขนาด  หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด  หรืออาจจะ
ยกเลิกการสอบราคาโดยไมพิจารณาจัดซื้อ เลยก็ไดสุดแตจะพิจารณา  ท้ังนี้  เพื่อประโยชนของทางราชการเปน
สําคัญ  และใหถือวาการตัดสินของเทศบาลตําบลลวงเหนือเปนเด็ดขาด  ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด  ๆ  
มิได  รวมท้ังเทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  
ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม  หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เปนตน 

 5.6  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว ตามขอ 4.7 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่น 
ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตาม 
ขอ 1.4 เทศบาลตําบลลวงเหนือมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจาก
ประกาศรายชื่อ ตามขอ 4.7  และเทศบาลตําบลลวงเหนือ จะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูท้ิงงาน 

ในกรณีนี้หากผูวาราชการจังหวัดพิจารณาเหน็วา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิง่ ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอ
ราคาดังกลาวได 
 

/ 6. การทําสัญญาซื้อขาย 
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6.  การทําสัญญาซื้อขาย 
6.1 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ เทศบาลตําบลลวงเหนือจะพิจารณาจัดทําขอตกลงเปนหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 ก็ได 

6.2 ในกรณีท่ีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วัน ทําการของทาง
ราชการ  หรือเทศบาลตําบลลวงเหนือ เห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนังสือตามขอ 6.1 ผูชนะการสอบราคา
จะตองทําสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับเทศบาลตําบลลวงเหนือภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่
ไดรับแจงและจะตองวางหลักประกันสัญญาเปนจํานวนเงินเทากับรอยละหาของราคาสิ่งของที่สอบราคาได  ใหกับ
เทศบาลตําบลลวงเหนือยึดถือไวในขณะทําสัญญาโดยใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

 1.  เงินสด 
2. เช็คท่ีธนาคารสั่งจายใหแกเทศบาลตําบล  โดยเปนเช็คลงวันที่ท่ีทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน  3  วันทําการของทางราชการ 
3.  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุไวในขอ 1.4 

(2) 
4. หนังสือคํ้าประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย ท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ซึ่งไดแจงช่ือเวยีนใหสวนราชการหรอืหนวยการบริหาร ราชการสวน
ทองถิ่นตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในขอ 1.4 (2)   

4.  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
       หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ยภายใน  15  วัน  นับถัดจากวันที่ผูชนะการสอบราคา 

(ผูขาย)  พนจากขอผูกพันตามสัญญาซื้อขายแลว 
7.  อัตราคาปรับ 

คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขาย ขอ 10 ใหคิดอัตรารอยละ 0.20 ตอวัน 

8.  การรับประกันความชํารุดบกพรอง 
ผูชนะการสอบราคาซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ    หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3  

แลวแตกรณี      จะตองรับประกันความชํารุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนการรับประกัน ผูขายจะตอง
รับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดขึ้นแกตัวรถ อุปกรณ และสวนควบของรถ ท่ีมิไดเกิดจาการใชผิดวิธี 
หรือความประมาทเลินเลอของผูใชโดยผูขายตองเปลี่ยนหรือซอมใหโดยไมคิดมูลคาใดๆ  ท้ังสิ้น เปนเวลา ไมนอย
กวา  2  ป หรือระยะทาง 50,000  กิโลเมตรสุดแทแตกรณีไหนจะถึงกอน  นับถัดจากวันที่ผูซื้อไดรับมอบ และตอง
บริการตรวจสอบ (SERVICE) ไมนอยกวา 3 ครั้ง คือระยะ 1,000 กิโลเมตร   10,000  กิโลเมตร  20,000 กิโลเมตร  
โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ  

 
 

/9. ขอสงวนสทิธิ....... 
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9.  ขอสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอื่น  ๆ 
9.1  เมื่อเทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขาย  และไดตกลงซื้อสิ่งของ

ตามสอบราคาซื้อแลว  ถาผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดังกลาวเขามาจากตางประเทศ  และของนั้นตองนําเขามา
โดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดินอยู  และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด  ผูเสนอราคา  ซึ่งเปนผูขายจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณิชยนาวี  ดังนี้ 

 (1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาว   เขามาจากตางประเทศตอสํานักงาน
คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีภายใน  7  วัน  นับตั้งแตวันที่ผูขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ  เวนแต
เปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออื่นได 

 (2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรอืไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรอืไทย
จากตางประเทศมายังประเทศไทย  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวีให
บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรอือื่นที่มิใชเรือไทย  ซึ่งจะตองไดรบัอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออื่น  หรือเปน
ของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออืน่ 

 (3)  ในกรณีท่ีไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสรมิการ
พาณิชยนาวี 

9.3    ผูเสนอราคาซึ่งเทศบาลตําบลลวงเหนือ ไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลา
ท่ีทางราชการกําหนดระบุไวในขอ  6  เทศบาลตําบลลวงเหนืออาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชคาเสียหายอื่น  (ถามี)  
รวมท้ังจะพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 

9.4  เทศบาลตําบลลวงเหนือ สงวนสิทธิท่ีจะแกไข  เพิ่มเติมเงื่อนไขหรอืขอกําหนดในแบบสัญญาให
เปนไปตามความเห็นชอบของอัยการจงัหวัดหรือสํานักงานอัยการสูงสูด (ถามี) 

                  เทศบาลตําบลลวงเหนือ  
 
 

           วันที่  18  เดือนมีนาคม  พ.ศ.  2553 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารแนบทาย 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถพยาบาลกูชีพฉุกเฉิน 

1. คุณสมบัติท่ัวไป (หมวด ก.) 
1.1       เปนรถยนตกระบะบรรทุก ขนาดไมนอยกวา 2,490  ซีซี และ มีเครื่องหมายรถพยาบาลตาม

ตัวอยางของทางราชการทั้งซาย-ขวา พรอมทั้งมีตราหรือเครื่องหมายของหนวยงานนั้นตาม  ที่กําหนดใน
ภายหลัง 

1.2 หลังคาไฟเบอรกลาสแบบทรงสูง  สีขาวสภาพใหม  ไมเคยใชงานมากอน 
1.3      สามารถบรรทุกผูปวย  และผูโดยสารอื่นไดไมนอยกวา 4 คน 
1.4   กระจกทั้งหมด  ติดฟลมกรองแสงชนิดมาตรฐาน  รอบคันยกเวนกระจกบังลมดานหนา 

คนขับติดฟลมกรองแสงเฉพาะสวนบน  มขีนาด 15 ซม. 
        1.5    ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในหองคนขับและหองบรรทุกเปนคอลยเย็น   หองละ 1 ชุด       พรอม

สวิทชและโซลินอยด  สําหรับแยกแอรดานหนาหองคนขับและหองบรรทุก  สําหรับหองบรรทุกติดตั้งตูจาย
ความเยน็แบบแขวนเหนือสวนกระจกบานเลื่อน พนลมเย็นมาดานทาย และใชสารทําความเยน็ชนิด R134a 

1.6       มีบังแสงแดดเขาตากระจกดานหนาซาย  ขวา  ขางละ 1 อัน 
        1.7         ชวงหลังที่เปนสวนของหองบรรทุกผูปวย 

1.7.1 ครอบทับดวยหลังคาไฟเบอรกลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไมนอยกวา 
85 ซม.  พรอมมีกระจกแบบบานเลื่อนดานขาง และมีกุญแจล็อคเปด-ปด  ดานทายได 

1.7.2 ปูพื้นดวยไมอัดซีเมนตไฟเบอรแผนเรียบหนาไมนอยกวา 6 มิลลิเมตรและปูทับดวย
ผายางแผนเรียบ   

1.7.3 ดานทายเปนประตูกระบะทายแบบบานเดยีวเปดออกดานขางหรือขึ้นดานบน   ไม
มีฝากระบะทาย ประตูและวงกบเปนเหล็กทั้งชุดมีชุดล็อคประตู  สามารถเข็นเตียงขึน้-ลงไดสะดวก 

1.8  มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายกําหนดแถวยาวแบบหมุนติดตั้งดานหนารถเหนือ  
คนขับ และชนิดกระพริบดวงกลมแบบฮาโลเจนติดตั้งดานหลังสุดบนหลังคารถ 

1.8.1 เปนไฟฉกุเฉินแบบแถวยาว  ประกอบดวยดวงไฟฮาโลเจน   จํานวนไมนอยกวา  4   
หลอด มีรายละเอียดดังนี ้

1.8.1.1 ใชหลอดฮาโลเจน   ขนาดไมต่ํากวา 55  วัตต ความถี่ไฟหนา-หลังไมต่ํากวา  
1350 FPM  (Flash  Per  Minute)  ดานซาย-ขวามีโคมไฟ       ขางละ 2 ชุด แตละชุดมจีานโคงแบบ   
Polyphenylene Oxide  Alloy      แบงเปน 5 ชอง แบบมลัติรีเฟล็กเตอร  ชวยเพิ่มการกระจายแสง  พรอมชุด
สะทอนแสงไดส่ีดาน ขางละ 1 ชุด  ใหความเขมของแสงตามมาตรฐาน  SAE 

1.8.1.2    ฝาเลนสครอบดวงไฟทําดวยวัสดุโพลีคารบอรเนตหรือ Lexan ชองซาย  
และขวามีสีของเลนสตามที่กฎหมายกําหนดดานบนของฝาเลนส  มีลาย   ฝาเพื่อเพิ่มความเขมของแสง 
ขนาดของแผงไฟ (ไมรวมขาติดตั้ง)          ยาวไมนอยกวา 46 นิ้ว สูงไมเกิน 5 นิ้ว กวางไมเกิน 12 นิ้ว   

1.8.2      เปนผลิตภัณฑของยโุรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน ISO  หรือ  
ผลิตภัณฑภายในประเทศซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน มอก.  หรือ   โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 
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1.8.3 ผูเสนอราคาตองมีหนังสือรับรองจากบริษัทผูผลิตวาจะมีการสํารองอะไหล      ไม
นอยกวา  5  ป 

1.8.4 ผูเสนอราคาผลิตภัณฑตองไดรับการแตงตัง้ใหเปนผูจําหนายโดยตรงโดยมี
หนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผูผลิต  

1.9 บนหลังคาสวนทายดานซาย - ขวามีโคมไฟทรงกลมหมนุแบบฮาโลเจน  ซ่ึงผานมาตรฐาน 
SAE J845 Class I จํานวน  2 โคม        

1.9.1 ใชหลอดฮาโลเจน   ขนาดไมต่ํากวา 50  วัตต โคมสะทอนแสงไฟแบงมุมการ
สะทอนเปน 5 ชองแนวตั้ง ใชระบบสายพานในการหมุนโคมฉาย 

1.9.2 เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน ISO   
หรือผลิตภัณฑภายในประเทศซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอ
ราคา 

2.0      มีเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต    ใชกับไฟกระแสตรง 12 โวลท  จํานวน 1  
เครื่อง ติดตั้งอยูในหองคนขบัประกอบไปดวย 
                             2.1     เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทดัรัด ไมเกนิ 6  x  6  x 2.5  นิ้ว (กxยxส)  
                           2.2     มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทซสําหรับควบคุมการพดู( Push to Talk )       
สายไมโครโฟนเปนแบบ Coiled Tubing พรอมที่ยึดไมโครโฟน 

2.3    มีเสียงไซเรนแบบตางๆใหเลือกปรับตั้งเพื่อบันทึกในปุมบันทึกความจําไมนอยกวา  
5  เสียง 

2.4    มีปุมบิดหมุนเลือกการสั่งงานไมนอยกวา 7 ตําแหนง โดยมีอยางนอย 3 ตําแหนงซึ่ง    
 ผูใชสามารถเลือกปรับตั้งเสียงไซเรนใหบนัทึกความจําอยูในตําแหนงที่ผูใช ตองการไดดวยตนเอง  โดยการ
ปรับตั้งความจาํนั้นสามารถทําไดโดยมิตองเปดหรือ     ถอดเครื่องออกจากตําแหนงที่ตดิตั้ง 

 2.5    มีไฟLEDสองเรืองแสงจากดานหลังบริเวณปุมหมุนตางๆและมีไฟดวงเดี่ยวเพื่อ    
 บอกสถานะการทํางานของลําโพงเมื่อลําโพงทํางานปรกติ เมื่อลําโพงเกิดการ ลัดวงจร และเมื่อลําโพงขาด 

    2.6     ลําโพงฮอรนขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต  แบบความตานทานไมเกิน 11  
 โอหมโดย ตดิตั้งไวดานในสัญญาณไฟฉุกเฉินจํานวน  1  ตัว 

    2.7    เปนผลิตภัณฑยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา 
3.0   ติดตั้งสัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง  (Back up Alarm)  ใหผูที่อยูดานนอกทายรถทราบ      

เพื่อปองกันการเกิดอุบัติเหต ุ
                           3.1   เสียงจะดังทันทเีมื่อผูขับเขาเกียรถอยหลัง 
              3.2   โครงสรางผลิตจากเหลก็หลอ แข็งแรงทนทาน 
              3.3    ตัวเครื่องสามารถกําหนดความดังของเสียงโดยอัติโนมัตติามแตสภาพแวดลอมใน 
 ขณะนัน้ เมื่ออยูในที่โลงแจงใหความดังสูงสุด ไมนอยกวา 112 เดซิเบล และมีอยูใน   สถานที่ปดทึบ ให
ความดังไมนอยกวา 87  เดซิเบล  
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3.4   เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน ISO  หรือ 
 ผลิตภัณฑภายในประเทศซึง่ผานการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 

       3.5 ผูเสนอราคาผลิตภัณฑตองไดรับการแตงตัง้ใหเปนผูจําหนายโดยตรง โดยมี
หนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษัทผูผลิต 

4.0    ติดตั้งชุดกระพริบไฟสงูหนารถ (Hide-A-Flash) ใหไฟสูงกระพรบิสลับดานซายและ 
ดานขวา  โดยอัตโนมัติใหอัตราการกระพริบสลับไมนอยกวา 80  ครั้งตอนาที โดยมีสวิตซ   ปด เปด เมื่อ
ตองการใชไฟสูงปรกติได       

           4.1     มีไฟแสงสวางในหองคนขับขนาดไมต่ํากวา 10 วัตต  จํานวน 1 ชุด  และในหองพยาบาลมี
หลอดไฟขนาดไมต่ํากวา 12 วัตต  จํานวน 2 ชุด 

 4.2 มีมานั่งยาวบุนวมอยางดแีบบเบาะเปดขึน้ได โดยใตเบาะเกาอ้ีมานั่งยาวสามารถเก็บของได
และมีพนกัพิงยึดตายอยูที่ผนงั  จํานวน  1 ชุด  ดานซาย  

 4.3 ดานขวาเปนเกาอ้ีนั่งยาวเมื่อนําเตียงเขน็ขึน้ประจํารถสามารถพับเก็บตดิกับตัวถังได  
           4.4      ดานในสุดของหองพยาบาลหลังคนขับถัดจากมานั่งยาวขอ 1.12  มีเคารเตอรวางกระเปา            

พยาบาลตามขวางของตัวรถ ดานบนมีตูยาบานเปด ดานในมีช้ันวางของ 2 ช้ัน  
 4.5 มีที่แขวนน้ําเกลือสําหรับผูปวยแบบพับเกบ็ไดเมื่อไมใชงาน  โดยสามารถแขวนไดคราว

เดียวกันไมนอยกวา 2 ขวด  พรอมอุปกรณปองกันขวดน้าํเกลือแกวง   เปนกลองอลูมิเนียมหลอ ตดิตั้งอยูบน
เพดานดานใน 

          4.6 ติดไฟสปอรตไลท 55 วัตตสําหรับสองสวางดานซาย-ขวาอยางละ 1 ดวง ใชหลอด ฮาโล
เจน  55W. เลนสหนาเปนกระจกชวยกระจายแสงแบบเม็ดขาวโพด ใหความเขมแสงที่ระยะ 20   เมตรไม
นอยกวา 8 ลักซ เปนผลิตภัณฑจากโรงงานภายในประเทศซึ่งผานการ รับรองมาตรฐาน ISO 9001 ,ISO 
14001 พรอมแนบเอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดวย 

     4.7 ตองติดสติ๊กเกอรแสดงชื่อหนวยงานแบบสะทอนแสง  ที่ภายนอกตวัรถเพื่อความปลอดภัย
เมื่อปฏิบัติงานเวลากลางคืน 

  4.8     ติดตั้งวิทยุส่ือสารชนิดติดรถยนตยานความถี่ VHF กําลังสงไมนอยกวา 25 วัตต 1 เครื่อง 
  4.9     อุปกรณและเครื่องมือครุภัณฑการแพทยชวยชีวิตฉุกเฉินทีไ่ดกลาวมาขางตนไดออกแบบ   

ใหยดึติดกับตวัถังรถไดอยางมั่นคงแข็งแรงไมหลุดงายขณะรถกําลังขบัเคลื่อน 
2.    คุณลักษณะทางเทคนิค 

2.1  ระบบเครื่องยนต  เปนเครื่องยนตดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความรอนดวยน้าํ  ปริมาตร 
ความจุภายในกระบอกสูบไมนอยกวา 2,450 CC. 

2.2 ระบบสงกําลัง 
- คลัทช  เปนแบบชนิดแหงแผนเดียว  ควบคุมทํางานดวยไฮดรอลิคหรือกลไก 
- เกียร  เปนแบบเกียรกระปุก ประกอบดวยเกียรเดินหนาไมนอยกวา 5 เกียร และเกียรถอยหลัง 

1 เกียร  
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2.3 ระบบพวงมาลัยเปนแบบลูกปนหมุนวน หรือแรคแอนดพีเนี่ยน  ชวยควบคุมขับเคลื่อนทางดาน
ขวา พรอมพาวเวอรชวย 

 2.4  ระบบหามลอ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร  ลอหนาเปนแบบดีสเบรค  ลอหลังเปนแบบดรัม
เบรค  พรอมหมอลมชวยเบรค 

 2.5 ระบบสั่นสะเทือน  ลอหนาเปนแบบอิสระใชปกนกคอลยสปริงหรือทอรช่ันบาร  ลอหลังเปน
แบบแหนบ หรือดีกวา  พรอมโชคอัพชวยทั้ง 4 ลอ 

 2.6 ระบบไฟฟาใชแบตเตอรี่ขนาด 12 V.  ไมนอยกวา 70 Amp./hr  ระบบ ALTERNATOR  ผลิต
กระแสไดไมนอยกวา 480 WATT  พรอมทั้งมีอุปกรณชวยปรับแรงดันแบตเตอรี่และโคมไฟประจํารถ
ครบถวนตามรูปแบบ 

 2.7 ยางลอเปนแบบเรเดยีล 
 2.8 ความยาวชวงลอ  ระหวางลอหนาและลอหลังไมต่ํากวา 2,900 มม. 

3. อุปกรณและครุภัณฑประจํารถการแพทยฉุกเฉิน 
3.1      อุปกรณและเครื่องมือประจํารถพยาบาลที่มิใชทางการแพทย 

3.1.1    ยางอะไหลพรอมกะทะลอ ตามขนาดมาตรฐาน   1    ชุด 
3.1.2    เครื่องแมแรงพรอมอุปกรณยกถวง                                                        1    ชุด 
3.1.3    ประแจถอดลอ                                             1    อัน    
3.1.4   น้ํายาดบัเพลิงประจํารถขนาด  5 ปอนด    1   ถัง 
3.1.5    กรวยยางสะทอนแสง ขนาด 70 ซม.                                                      4   อัน 
3.1.6   เข็มขัดนิรภัยประจําทีน่ั่งคนขับและที่นั่งขางคนขับตอนหนา               2   ชุด 

              3.1.7   อุปกรณที่ติดมากับรถใหเปนไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผูผลิต 
หมวด ( ข ) คณุสมบัติของครุภัณฑการแพทย และเงื่อนไขเฉพาะ 
1. ครุภัณฑการแพทย 

1.1  เตียงนอนสําหรับผูปวยแบบมีลอเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี ้ 
1.1.1 ตัวเตยีงและโครงทําจากโลหะปลอดสนิม  มีความแขง็แรงสามารถนวดหัวใจได

ทันที  
1.1.2      แผนรองตัวผูปวยทาํจาก โลหะปลอดสนิม อยางดี 
1.1.3      พนักพิงหลัง ชวยยกตัวผูปวยข้ึน-ลงสามารถ    ปรับระดับไดอยางตอเนื่องตั้งแต 0   

ถึงไมนอยกวา  70  องศา  การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเปน   รถเข็นสามารถทําไดงาย  
1.1.4 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลไดงายโดยเจาหนาที่คนเดยีว ขาเตียงคูหนาและคูหลังมี

ดามจับคันบังคับลอใหพับไปกับฐานเตยีงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถลอคูหลังและลอคูหนาจะกางออกเองโดย
อัตโนมัติ(Automatic Loading Stretchers ) 

1.1.5 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตยีงสามารถถอดลางทําความสะอาดได พรอม
สายรัดผูปวย 2 เสน 
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1.1.6     น้ําหนักเตยีงโดยประมาณไมเกิน  45  กิโลกรัม  สามารถรับน้ําหนักผูปวยได    ไม 
นอยกวา  160  กิโลกรัม 

1.1.7 มีที่เสียบเสาน้าํเกลือ พรอมเสาน้ําเกลือสามารถปรับระดับสูงต่ําได และยึดติดกับ
โครงเตียงไดอยางมั่นคง 

1.1.8 เปนผลิตภัณฑจากผูผลิตที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ มอก. จากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ISO หรือหนวยงานทีก่ระทรวง
อุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงานแลวเทานั้น พรอมแนบเอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดวย 

1.2        ชุดล็อคศีรษะกับแผนกระดานรองหลังผูปวย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี ้
1.2.1    สามารถใชล็อคศีรษะผูบาดเจ็บกับแผนกระดานรองหลัง (Spinal Board) ไดอยาง      

มั่นคง   โดยมกีอนโฟมรูปทรงสี่เหล่ียม   2   ช้ิน  สําหรับประคองดานขางศีรษะ  ผูบาดเจ็บและมีฐานรอง
สําหรับยึดติดกับแผนกระดานรองหลัง (Long Spinal Board) 

1.2.2 ตัวกอนโฟมในขอ 1.2.1 ทําจากโฟมหรอืฟองน้ําอยางดีและภายนอกชุบเคลือบ
ดวยโพลียูลีเทนเหลวทั้งชิน้  ผิวโดยรอบเรยีบเปนชิ้นเดยีวไมมีรู   รอยปะรอยตอ  ที่จะทําใหของเหลวซึม
ผานเขาไปทําใหเกิดความหมกัหมมภายในได โดยดานลางของกอนโฟม  มีแผนหนามเตยแบบปะติด 
(Velcro)   สําหรับยึดตดิกับตัวฐาน 

1.2.3    ฐานรองในขอ 1.2.1 มีสายรัดสําหรับรัดโดยรอบแผนกระดานรองหลังอยาง        
มั่นคงและมีแผนหนามเตยแบบปะติด(Velcro) สําหรับยึดกอนโฟม 
   1.2.4 มีสายรัดจํานวน 2 เสนสําหรบัยึดหนาผากและคางผูบาดเจ็บ 

1.2.5    ผิววัสดุไมซึมซับของเหลวสามารถลาง แช ทําความสะอาดไดทั้งชิ้น 
1.2.6   ไมมีโลหะเปนวัสดุ สามารถ X- Ray ผานไดโดยตลอด 

1.3        ชุดแผนรองหลังผูปวย (Long Spinal Board) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
1.3.1     ทําดวยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ําได 
1.3.2    มีชองสําหรับสอดมือหิ้วไดทุกดานโดยรอบไมนอยกวา 12 ชอง มีชองเล็กแยกจาก

ชองมือหิ้วสําหรับล็อกสายรัดตัวผูบาดเจบ็ไมนอยกวา 10 ชอง กลางแผนกระดานมีชองไมนอยกวา 4 ชอง
สําหรับใชล็อกสายรัดตวัผูบาดเจ็บซึ่งเปนเด็ก  

1.3.3 ขนาดความยาวไมต่ํากวา  180  ซม. ความกวางสวนชวงลําตัวไมเกินกวา  42  ซม.  
น้ําหนกัไมเกนิ  7 กก. ความสูงจากพืน้ถึงชองมือหิ้วเมื่อวางราบกับพื้นสูงไมนอยกวา 3 ซม. สามารถรับ
น้ําหนกัผูปวยไดไมนอยกวา 200 กิโลกรัม 

1.3.4      แสง X-ray สามารถผานไดและสามารถทํา CPR ผูปวยไดทนัที 
1.3.5      มีสายรัดผูปวย ที่ปรับขนาดและมอุีปกรณล็อกไดจํานวน 3 เสน 
1.3.6      เปนผลิตภัณฑซ่ึงผานการรับรองมาตรฐาน ISO หรือ ผลิตภณัฑภายในประเทศซึ่ง

ผานการรับรองมาตรฐาน มอก.  หรือ โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 
1.3.7 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจําหนายโดยตรง มีหนังสือรับรองจาก 

โรงงานหรือบริษัทผูผลิต     
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                   1.4   ชุดชวยหายใจ  ชนิดมือบบี Manual Resuscitator  สําหรับผูใหญชนิดบอกบริมาตรการบีบ  
และปริมาตรการหายใจเขาออกของผูปวยได 1 ชุด 

1.4.1. ตัวถุงซิลิโคนความจุ 1600 ซีซี ทําดวยซิลิโคนอยางดีปราศจากกลิ่นยางลาเท็กซ 
อบฆาเชื้อได  125๐ C เปนเวลา 20 นาที ไดมากกวา 100 คร้ังไมทําสภาพเปลี่ยนแปลง 

1.4.2. มีขอตอทางเขาออกซิเจน ล้ินหายใจเขา-ออกออกแบบพิเศษ ประกอบใชกบั
ฟลเตอรกรองฝุนมลพิษได 

1.4.3. ล้ินหายใจเขา-ออก ออกแบบพิเศษหางจากปากโดยกาํหนดทิศทางแนนอนและ
ปองกันการสํารอกจากคนไขเขาถุงลมผายปอดได 

1.4.4. มี Medication Port เพื่อฉีด/ใสตัวยาละลายเสมหะและขยายหลอดลม พรอมปล๊ัก
อุดทําดวยซิลิโคน หรือใชวดัแรงอัดการหายใจเขาและออก กับ Manometer Gauge 

1.4.5. ทั้งชุดประกอบดวย ถุงลมผายปอด 1600 ซีซี พรอมดวยชุดวาลวหายใจและขอตอ
ใหออกซิเจน ชุด Pop Off Valve กําหนดแรงดันอากาศ Pressure Limiting Valve ที่ 40 เซนติเมตรน้ํา (+/-5) 
Reservoir Bag 2900 ซีซี และหนากากสําหรับผูใหญ เบอร 3,4,5 แบบ Single Piece   ทั้งชุดทําดวยซิลิโคน
ลวนเพื่อความสะอาดงาย เพื่ออบฆาเชื้อและการใชงานไดตลอดไป พรอมสายตอออกซิเจนยาว 2 เมตร 
บรรจุในถุงพลาสติก 

1.4.6      เปนผลิตภัณฑจากประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรปหรือผลิตภัณฑ             
ภายในประเทศซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน มอก.   

1.4.7   ไดรับมาตรฐาน ISO 9001, ISO 13485 : 2003 , CE-Mark โดยไดแนบหลกัฐานมา
พรอมใบเสนอราคา 

   1.5   มีกระเปาพยาบาลชนดิสะพายพรอมอุปกรณปฐมพยาบาลบาดแผล  หามเลือด   ดามกระดูก  
ตัวกระเปามีน้าํหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนยายไดอยางสะดวก รวดเรว็เมื่อเปด ออกมีการแบง
ชอง ช้ันที่บรรจุของตางๆอยางชัดเจน  อุปกรณพยาบาลดานในบรรจใุนถุงทีสามารถหยิบใชงานไดสะดวก  
อุปกรณพยาบาลภายในแบงเปนหมวดตางๆดังนี้ 

              อุปกรณหามเลือด 
         -  ผาก็อซแผนปดแผลขนาด 3x3 นิ้ว 
         -    ผาก็อซชนิดหนาสําหรับหามเลือด(Top Dressing)ขนาด 4X 6 นิ้ว 
         -    ผาก็อซชนิดหนาสําหรับหามเลือด(Top Dressing)  ขนาด 8X12 นิ้ว 
                     -     ผาปดตา (Eye Pad) 
         -    พลาสเตอรยาชนิดกนัน้ํา 
   อุปกรณพันปดแผลและดาม 
         -    ผาก็อซยืดชนิดมวน  ขนาด 2 นิว้ 
         -   ผาก็อซยืดชนดิมวน ขนาด 4 นิ้ว 

          -    ผายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 นิ้ว 
          -    ผายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว 
                                   -     ผายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 6 นิ้ว 
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          -    ผาสามเหลี่ยมพรอมเข็มกลัด 2 อัน  
                           อุปกรณทําความสะอาดแผล 
          -   ไมพันลําลี 
          -    สําลีปราศจากเชื้อ (หอ) 
   น้ํายาฆาเชื้อและทําความสะอาดแผล 
         -     แอลกอฮอล 
         -    เบตาดนีโซลูช่ัน 
                                  -     น้ําเกลือลางแผล 
         -    แอมโมเนีย 
   อุปกรณชวยปฐมพยาบาลทั่วไป 
        -     เทปกาวติดผาก็อซชนิดใส (Transpore) 
        -     ถุงมือยางชนิดอยางดี หนาพเิศษ 
        -     ผาปดจมูก (Mask)  
        - กรรไกร 
        -     ไฟฉาย 
       -      ไมกดลิ้น 2 อัน 

                           -     สมุดบันทึก ปากกา 
1.6        มีชุดใหอ็อกซิเจนผูปวย 1 ชุด 

                      1.6.1      ทออ็อกซิเจนเหล็ก ขนาดปริมาตร 10 ลิตร  
                      1.6.2     หัวเกจลดแรงดันผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม   จายปริมาณอากาศ 0-25 ลิตรตอนาที 

การเลือกจายปริมาณอากาศทาํไดงายดวยการหมุนวงลอดานขางหัวเกจ    มีชอง จายอากาศแบบหางปลาใช
กับสายหนากาก 1 ชอง และแบบขันเกลยีวแรงดัน      สูงใชกับเครื่องชวยหายใจ 2 ชอง  

        1.7     ชุดปองกันกระดกูคอเคลื่อน (Cervical collar) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้                  
1.7.1   โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมออน 
1.7.2   ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro) 
1.7.3   สายรัดมีสีตางๆ ตามขนาดของชุดอุปกรณ 
1.7.4   สวนหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลม 
1.7.5   ใน 1 ชุดมี 4 ขนาด 
1.7.6   มีกระเปาผาไนลอนอยางดี จํานวน 1 ใบ สําหรับใสอุปกรณทั้งหมด 
1.7.7 เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาหรือผลิตภัณฑภายในประเทศซึ่ง                

 ผานการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือไดรับมาตรฐาน ISO    โดยแนบหลักฐานมา  พรอมใบเสนอราคา 
1.7.8    ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจําหนายโดยมหีนังสือรับรอง        

จากโรงงานหรือบริษัทผูผลิต 
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1.8        เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดตดิฝาผนัง จํานวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี ้

1.8.1     เปนแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยดึกบัผนังหองพยาบาล 
1.8.2     สามารถวัดความดนัโลหิตไดจาก 0-300 มิลลิเมตรปรอท 
1.8.3     มีผาพันแขนสําหรับผูใหญเปนชนดิปะติด (Velcro Fastener)        อยางละ 1 ชุด 
1.8.4 สายยางตอจากผาพันแขนเปนแบบ Coiled Tubing  ตองมีความยาวไมนอย   

กวา 8 ฟุต 
1.8.5     ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขน พรอมล้ินปด-เปด สะดวกตอการควบคุม               
1.8.6     ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจําหนายโดยตรง หรือผูรับชวง จําหนาย 

ตามแตกรณ ีโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรือบริษทัผูผลิต 
1.8.7 เปนผลิตภัณฑของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน ISO  หรือ

ผลิตภัณฑภายในประเทศซึ่งผานการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 
  1.9      หูฟง (Stethoscope) จํานวน 1 ชุด 

1.9.1 หูฟงสามารถฟงไดทั้งสองดาน โดยวิธีหมนุไปมาบริเวณหัวฟงเพื่อฟง  
เสียงความถี่สูงหรือต่ํา 

1.9.2 หัวฟง (Chest piece) ทําจากโลหะไรสนิมประกอบเปน 2 ดานดาน Bell  มียางหุม
โดยรอบเพื่อไมใหเกิดความเย็น เกินไปเมื่อตรวจคนไข และดาน  Diaphragm  

1.9.3 กานหูฟงทําจากวัสดAุerospace Alloy น้ําหนักเบาแข็งแรงทนทาน  
1.9.4 ผูเสนอราคาตองไดรับการแตงตั้งใหเปนผูจําหนายโดยตรง หรือผูรับชวง 

จําหนายตามแตกรณ ีโดยมีหนังสือรับรองจากโรงงานหรอืบริษัทผูผลิต 
1.9.5 เปนผลิตภัณฑซ่ึงผานการรับรองมาตรฐาน ISO  หรือ ผลิตภัณฑภายในประเทศซึ่ง

ผานการรับรองมาตรฐาน มอก. หรือ โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 
1.10     ชุดเฝอกลม (Vacuum splint set) จํานวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

1.10.1     เปนเฝอกแบบใชระบบสุญญากาศ  โดยใชวิธีการสูบลมออกเพื่อใหเฝอกแขง็ตัว 
1.10.2     มีสายรัดชนิดปะตดิ เพื่อรัดใหเกดิความกระชับกับอวัยวะผูบาดเจ็บ 

                1.10.3     ระบบมีวาลวเปด-ปดอากาศเขา-ออกเปนแบบอัตโนมัติทั้งนี้เพื่อความรวดเร็ว
สามารถดึงสายสูบลมออกจากตัวเฝอกโดยไมตองกด บิด  หมุนปุมใด  ระบบวาลว จะปดเพื่อปองกันลมเขา
เองทันทีโดยอัตโนมัติ 

1.10.4      แสงเอกซเรยสามารถผานได (Transparent) 
1.10.5   ในแตละชุด ประกอบดวย   เฝอกขนาดเลก็ 1 ช้ิน  เฝอกขนาดกลาง 1 ช้ิน          

เฝอกขนาดใหญ 1 ช้ิน  
1.10.6      มีที่สูบลมทําจากวสัดุ Aluminum ไมชํารุดแตกงาย และเปนผลิตภัณฑจากผูผลิต 

  เดียวกับตวัเฝอก 
 
 
 



- 9 - 
1.11   เครื่องดูดเสมหะชนิดใชมือบีบ (manual Suction Pump) 

1.11.1   สามารถบีบใชงานไดกับทั้งเดก็และผูใหญ ใชงานดวยมือขางเดียวได  
1.11.2  ใชกําลังดูดจากลูกสบูภายใน ไมตองใชพลังงานจากภายนอก ใหแรงดูดไมนอยกวา 

550 มิลลิเมตรปรอท 
1.11.3   ขนาดไมเกิน 180 x 170 x 50 มิลลิเมตร น้ําหนกัไมเกิน 170 กรัม 
1.11.4 กระบอกรองรับของเหลวพรอมฝาปดสามารถตอเขากับเครื่องดูดเสมหะ ไดโดย 

ตรงมีตัวล็อคคอกระบอกรองรับของเหลวหลอเปนชิ้นเดยีวกับตวัเครื่องดูดเสมหะ 
1.11.5 กระบอกรองรับของเหลวสําหรับผูใหญมีขนาดบรรจุไมนอยกวา 250 มิลลิลิตร   มี

ขนาดชองอากาศตอเขากับเครื่องดูดไมเกินกวา 3 มิลลิเมตรและชองอากาศ     ตอเขากับสายยางดูดไมเกิน
กวา  15 มิลลิเมตรและกระบอกรองรับของเหลวพรอมฝาปดสําหรับเด็กมีขนาดไมนอย กวา 50  มิลลิลิตร   

1.11.6   ทอยางดูดเสมหะมีไมนอยกวา 3 ขนาดพรอมมีตัวแปลงใหใชกับสายดูดเสมหะ                     
ทั่วไปได 

1.11.7     เปนผลิตภัณฑของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศยุโรป  ที่ไดรับมาตรฐาน  
ISO    โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา  

1.12 อุปกรณดามหลังชนิดสั้น (KED) สําหรับดามหลังผูไดรับบาดเจ็บทีย่ังตดิอยูในซากรถ หรือ
ใชดามกระดูกเชิงกรานผูบาดเจ็บประกอบดวยแทงไมหรือวัสดุโปรงแสง เรียงกันเปนแผงเชื่อมตอกันและ
หุมดวยวัสดุผาหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคลองกับรางกายทอนบนมีสวนยื่นโอบรัดสวน
ศีรษะและสวนลําตัว มีรายละเอียดดังนี้                  
  1.12.1 ตัวเฝอกมีความสูงไมนอยกวา 86 ซม. กวางไมนอยกวา 75 ซม. 

1.12.2 มีเข็มขัดรัดตัวผูปวยไมนอยกวา 3 เสนแตละเสนมีสีแตกตางกัน และมีสายรัดใต  
ขา  2 เสน 

1.12.3  บริเวณศีรษะมหีนามเตยสามารถติดสายรัดหนาผากและคางของผูบาดเจ็บให    ยึด
ติด กับตวัเฝอกได 
  1.12.4   มีหมอนสาํหรบัรองหลังศีรษะในกรณีเหลือชองวาง 
  1.12.5    สามารถผานX-ray ได 
2. เงื่อนไขเฉพาะ 

2.1  ตัวรถ บริษัทผูผลิตรถตองรับประกันคุณภาพในระยะเวลาไมนอยกวา 2 ป หรือ
ระยะเวลาไมนอยกวา 50,000 กม.  สุดแตอยางใดอยางหนึ่งจะถึงกอน  หากมีการชํารุดเสียหายในกรณใีช
งานตามปกต ิ  ผูขายจะตองรับผิดชอบซอมแซม เปลี่ยนอะไหลใหโดยไมคิดมูลคา  เวนแตเกิดกรณอุีบัติเหตุ
หรือภัยธรรมชาติ 

2.2 การนํารถยนตเขาบํารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางทีก่ําหนด สามารถนํา
รถยนตเขารับบริการที่ตัวแทนจําหนายทัว่ราชอาณาจกัร 

2.3 โรงงานผูตกแตงรถพยาบาลตองเปนผูไดรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน (รง.4)  โดย
ตองแสดงเอกสารไดรับอนุญาต 
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    2.4 โรงงานผูตกแตงรถพยาบาลตองเปนผูไดรับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2000  ใน
หัวขอการ    ตกแตงรถพยาบาลโดยตรง โดยแนบหลักฐานมาพรอมใบเสนอราคา 

2.5 ผูเสนอราคาตองยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อคตัวจริงแสดงยี่หอ รุน  และประเทศผูผลิต   
สําหรับตัวรถและอุปกรณดงันี้ 
 -    เตียงพยาบาล   ไฟฉุกเฉินแถวยาวและดวงกลม   ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง  
สัญญาณเสียงเตือนถอยหลัง   เครื่องวัดความดันโลหิต    แผนรองหลังผูปวย  อุปกรณชวยหายใจชนิดมือบีบ
หูฟง  ไฟสปอรตไลทสองสวางขางตัวรถ    ชุดเฝอกลม  เครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ  และ อุปกรณดามหลัง
ชนิดสั้น (KED) 
3. เงื่อนไข 

3.1 ใหพนตราสัญลักษณของเทศบาล บริเวณประตูหนาดานนอกทั้งสองขาง ขนาด
กวางหรือยาวไมนอยกวา 18 เซนติเมตร และอักษรชื่อเตม็ของเทศบาลตําบลลวงเหนอื ขนาดสูงไมนอยกวา  5  
เซนติเมตร หรือช่ือยอขนาดสูงไมนอยกวา 7.5 เซนติเมตร ตราเครื่องหมายและอกัษรชื่อของเทศบาล ใหพน
ดวยสีขาวเวนแตใชสีขาวแลวมองเหน็ไมชัดเจนแทน  เบอรโทรศัพท   หมายเลขครุภณัฑ 

3.2   ตองมีศูนยบริการครอบคลุมทุกจังหวดั ไมนอยกวา 100 แหงทัว่ประเทศไทย 
3.3   มีกรมธรรมคุมครองผูประสบภัยจากรถยนตเปนเวลาไมนอยกวา 1 ป ณ วนัสง

มอบรถยนต  
3.4  ผูขายจะตองสงมอบทะเบยีนกรรมสิทธิ์ใหผูซ้ือกอนการเบิกจายเงนิ 
3.5  ผูขายตองเปนผูผลิตและจําหนาย หรือตัวแทน จําหนายรถยนตยี่หอ ที่เสนอราคา 
3.6  กําหนดสงมอบภายใน 30 วัน นับถัดจากวนัลงนามในสัญญา 
 3.7  การรับประกัน ผูขายจะตองรับประกันคุณภาพในกรณีที่มีความเสียหายเกิดขึ้นแก

ตัวรถ อุปกรณ และสวนควบของรถ ที่มิไดเกิดจาการใชผิดวิธี หรือความประมาทเลินเลอของผูใชโดยผูขาย
ตองเปลี่ยนหรือซอมใหโดยไมคิดมูลคาใดๆ  ทั้งสิ้น เปนเวลาไมนอยกวา  2  ป หรือระยะทาง 50,000 
กิโลเมตรสุดแทแตกรณีไหนจะถึงกอน  นับถัดจากวันที่ผู ซ้ือไดรับมอบ และตองบริการตรวจสอบ 
(SERVICE) ไมนอยกวา 3 คร้ัง คือระยะ 1,000 กิโลเมตร   10,000 กิโลเมตร  20,000 กิโลเมตร  โดยไมมี
เงื่อนไขใดๆ  

3.8  ขณะผูขายสงมอบรถใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตองมีน้ํามนัเชื้อเพลิงเต็มถัง
และน้ํามันอืน่ เต็มตามมาตรฐานที่ผูผลิตกําหนด พรอมทีจ่ะใชงานไดทนัที 
 
 
                                                  (ลงชื่อ) 

  (นายดวงแกว  สะอาดลวน)  
                                                                   นายกเทศมนตรีตําบลลวงเหนือ  
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