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การจัดซ้ือรถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉิน(รถกระบะ) (EMS) จ านวน 1 คนั 

ตามประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
ลงวันที ่8 เดือน  มิถุนายน    พ.ศ. 2558 

............................................................................................................  
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะซ่ึงต่อไปน้ีเรียกว่า “องค์การบริหารส่วนต าบล” มีความประสงค์จะจดัซ้ือ

รถพยาบาลกูภ้ยัฉุกเฉิน (รถกระบะ) (EMS) จ านวน 1 คนัพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลโดยมีรายการละเอียดคุณ
ลกัษณะเฉพาะพสัดุดงัน้ี 

รายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 
รถพยาบาลกู้ภัยฉุกเฉิน (EMS) 

1. คุณลักษณะทั่วไป 

1.1. รถยนต์กระบะบรรทุกขนาดไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี พร้อมหลงัคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงสีขาวสภาพใหม่ 
ไม่เคยใชง้านมากอ่น ใชเ้คร่ืองยนต์ดีเซลพร้อมพ่นตราหน่วยงานราชการขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลางไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร
ไวท่ี้ประตูทั้ง 2 ขา้งและดา้นหนา้กระจกและดา้นหลงัตวัรถ 

1.2.สามารถบรรทุกผูป่้วยญาติแพทยห์รือเจา้หนา้ท่ีพยาบาลในคราวเดียวกนัไดไ้ม่ต ่ากว่า 4 คน 
1.3.กระจกทั้งหมด  ติดฟิลม์กรองแสงชนิดมาตรฐาน รอบคันยกเวน้กระจกบงัลมดา้นหนา้คนขบัติดฟิลม์กรอง

แสงเฉพาะส่วนบน  มีขนาด  15  ซม. 
1.4การติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศ 

       - ติดตั้งเคร่ืองปรับอากาศในห้องคนขบัและห้องบรรทุกเป็นคอยเยน็ห้องละ 1 ชุดพร้อมสวิทซ์และโซลินอยด์ 
ส าหรับแยกแอร์ดา้นหนา้ห้องคนขบัและห้องบรรทุกส าหรับห้องบรรทุกติดตั้งตูจ่้ายความเยน็แบบแขวนเหนือส่วนกระจก
บานเล่ือนพ่นลมเยน็มาดา้นทา้ยและใช้สารท าความเยน็ชนิด R 134a 
 1.5.มีบงัแสงแดดเขา้ตากระจกดา้นหนา้ซา้ย –  ขวา  ขา้งละ 1  อนั 

1.6ช่วงหลงัท่ีเป็นส่วนของห้องบรรทุกผูป่้วย 
 - ครอบทบัดว้ยหลงัคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า  95เซนติเมตรพร้อมมี
กระจกบานเล่ือนดา้นขา้ง และมีกุญแจล็อคเปิด-ปิดดา้นทา้ยได ้
 - ปูพ้ืนดว้ยไมอ้ดัซีเมนต์ไฟเบอร์แผ่นเรียบหนาไม่นอ้ยกว่า 6 มิลลิเมตรและปูทบัดว้ยผา้ยางแผ่นเรียบ 

- ดา้นทา้ยเป็นประตูกระบะทา้ยแบบบานเดียวเปิดออกดา้นขา้งไม่นอ้ยกว่า 90 องศาไม่มีฝากระบะทา้ยประตูวงกบ
เป็นเหลก็ทั้งชุดมีชุดล็อคประตูสามารถเข็นเตียงข้ึน-ลงได้สะดวก 

    -  โรงงานผูผ้ลิตหลงัคาไดร้ับการรับรองมาตรฐาน ISO : 9001 
1.7มีชุดสญัญาณไฟฉุกเฉินตามท่ีกฎหมายก  าหนดแถวยาวแบบLED ติดตั้งดา้นหนา้รถเหนือคนขบั 
   -  สญัญาณไฟ มีรูปทรง แบบเรียบเป็นแนวเดียวกนัโดยตลอดมีความกวา้งระหว่าง 12- 13  น้ิว ยาวระหว่าง 48 – 

50  น้ิว และหนาไม่เกนิ  2.6  น้ิว 
  -  โครงสร้างสญัญาณไฟท าดว้ยอลูมิเนียมชนิดฉีดข้ึนรูป (Extruded) ฐานโดยรอบของบริเวณโครงสร้างท าดว้ย

พลาสติก  สีทึบ 
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  - ส่วนดา้นบนของสญัญาณไฟ มีฝาครอบท าดว้ยพลาสติกโปร่งแสง  จ านวนไม่นอ้ยกว่า  5 ฝาโดยแต่ละฝา

สามารถถอดแยกออกจากกนัได ้ใชว้สัดุทนความร้อน ชนิด  Polycarbonate ทนแสงแดดไดดี้ 
-  มีชุดสัญญาณไฟ  LED  สีแดงหรือสีน ้ าเงินหรือสีขาวดา้นหนา้  และมุมทั้ง  4  ดา้นจ านวนรวมไม่น้อยกว่า 10  

ชุด  (Module) โดยชุด LED  ท่ีดา้นหนา้ใชห้ลอด  LED  ชุดละ  3  ดวง ชุดท่ีมุมทั้งส่ีดา้นใชห้ลอด  LED  ชุดละไม่น้อยกว่า  
6  ดวง  ดา้นหนา้ของหลอด  LED  มีเลนส์พลาสติกใสช่วยกระจายแสง 

-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  9001  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานใน
วนัเสนอราคาดว้ย 

-  สญัญาณไฟท่ีเสนอตอ้งผ่านการรับรองมาตรฐาน CE  และ  SAE J845  โดยแนบเอกสารมาพร้อมในวนัเสนอ
ราคา 

-  เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
       1.8   บนหลงัคาส่วนมุมทา้ยดา้นซา้ย – ขวา  ติดตั้งโคมไฟทรงกลมแบบ LED จ านวน  2  โคม  โดยมีคุณลกัษณะดงัน้ี 
 -  เป็นสญัญาณไฟดวงกลมกระพริบแบบใชห้ลอด  LED  โดยสามารถใชง้านไดไ้ม่น้อยกว่า  80,000  ชัว่โมง 
 -  สามารถใช้กบักระแสไฟ  12 -  24  โวลต์  ได้ 
 -  หากติดตั้งจ านวน  2  โคมข้ึนไป สามารถเลือกจงัหวะการกระพริบให้สมัพนัธ์กนัได ้
 -  สามารถเลือกรูปแบบจงัหวะการกระพริบไดไ้ม่น้อยกว่า  10  รูปแบบ  

 -  เป็นผลิตภณัฑท่ี์ไดร้ับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO  9001  พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานในวนัเสนอ
ราคาดว้ย 

-  สญัญาไฟท่ีเสนอตอ้งผ่านการรับรองมาตรฐาน  CE และ  SAE  J845โดยแนบเอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคา
ดว้ย 
1.9  มีเคร่ืองขยายเสียงขนาดไม่นอ้ยกว่า  100  วตัต์  ใชก้บัไฟกระแสตรง 12  โวลต์  จ านวน  1  เคร่ือง ติดตั้งอยูใ่นห้อง
คนขบั  ประกอบไปดว้ย 
 - เคร่ืองขยายเสียงไซเรนขนาดกะทดัรัด  
 -  มีไมโครโฟนชนิด  DYNAMIC  มีสวิทซ์ส าหรับควบคุมการพูด  (Push  to  Talk)  สายไมไครโฟนเป็นแบบ 
Coiled  Tubing    พร้อมท่ียดึไมโครโฟน 
 -  มีเสียงไซเรนแบบต่าง ๆ  ให้เลือกไม่น้อยกว่า  3  เสียง  
 -  ล าโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า  100  วตัต์  แบบความตา้นทานไม่น้อยกว่า  11 โอห์ม  1  ตวั  

 -  เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
1.10  มีไฟแสงสว่างในห้องคนขบัขนาดไม่ต ่ากว่า  10  วตัต์  จ านวน  1  ชุด  และในห้องพยาบาลมีหลอดไฟขนาดไม่ต ่า
กว่า  12  วตัต์  จ านวน  2  ชุด  
1.11  มีมา้นัง่ยาวบุนวมอยา่งดีแบบเบาะเปิดข้ึนได ้ โดยใตเ้บาะเกา้อ้ีมา้นัง่ยาวสามารถเกบ็ของไดแ้ละมีพนักพิงยดึตายอยูท่ี่
ผนงั  จ านวน  1  ชุด  ดา้นซา้ย 
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1.12  ดา้นในสุดของห้องพยาบาลหลงัคนขบัถดัจากมา้นัง่ยาว  ขอ้ 1.11 มีเคาน์เตอร์ วางกระเป๋าพยาบาลตามขวางของตวั
รถ  ดา้นบนมีตูย้าบานเปิด ดา้นในมีชั้นวางของ  2  ชั้น 
1.13  มีท่ีแขวนน ้ าเกลือส าหรับผูป่้วยแบบพบัเกบ็ไดเ้ม่ือไม่ใชง้านผลิตจากยางหล่อ  ผ่านการรับรองความปลอดภยัตาม
มาตรฐาน EN  1789 ดว้ยการทดสอบดว้ยแรงกระท า10G  จะตอ้งไม่ไดร้ับความเสียหาย  พร้อมเอกสารรับรอง 
1.14  ติดไฟสปอร์ตไลท์ ส าหรับส่องสว่างดา้นซา้ย – ขวา อยา่งละ 1 ดวง มีคุณสมบติัดงัน้ี 
 -  เป็นหลอดแบบ  LED  ขนาดไม่นอ้ยกว่า  25  วตัต์ 
 -  ใช้อุณหภูมิสี  6,000 – 7,000  K 
 -  ผ่านมาตรฐานป้องกนัน ้ าและฝุ่นเขา้ไม่น้อยกว่า  IP67 
 -  ไดร้ับมาตรฐาน  CE  หรือ  SAE 
1.15  ตอ้งติดสต๊ิกเกอร์แสดงช่ือหน่วยงานแบบสะทอ้นแสง  ท่ีภายนอกตวัรถเพ่ือความปลอดภยัเม่ือปฏิบติังานเวลา
กลางคืน 
1.16  ติดตั้งวิทยส่ืุอสารชนิดติดรถยนต์ยา่นความถ่ี  VHFก  าลงัส่งไม่เกนิ 10วตัต์  1  เคร่ือง 
1.17  อุปกรณ์และเคร่ืองมือครุภณัฑก์ารแพทยช่์วยชีวิตฉุกเฉินท่ีไดก้ล่าวมาขา้งตน้ไดอ้อกแบบให้ยดึติดกบัตวัถงัรถได้
อยา่งมัน่คงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถก  าลงัขบัเคล่ือน 
2.  คุณลักษณะทางเทคนิค 

2.1. ระบบเคร่ืองยนต์เป็นเคร่ืองยนต์ดีเซลชนิด 4 สูบ 4 จงัหวะระบายความร้อนดว้ยน ้ าปริมาตรความจุภายใน
กระบอกสูบไม่นอ้ยกว่า 2,400 ซีซี 

2.2. ระบบก  าลงัส่ง 
- คลทัช์เป็นแบบชนิดแห้งแผ่นเดียวควบคุมการท างานดว้ยไฮดรอลิคหรือกลไก 
- เกยีร์ เป็นแบบกระปุกประกอบดว้ยเกยีร์เดินหนา้ไม่น้อยกว่า 5 เกยีร์และเกยีร์ถอยหลงั1  เกยีร์_ 

2.3. ระบบพวงมาลยัเป็นแบบลูกปืนหมุนวนหรือแรคแฮนด์พีเน่ียนช่วยควบคุมขบัเคล่ือนทางดา้นขวาพร้อม
เพาเวอร์ช่วย 

2.4.ระบบห้ามลอ้แบบไฮดรอลิคแยก 2 วงจรลอ้หนา้เป็นแบบดิสเบรกลอ้หลงัเป็นแบบดรัมเบรก พร้อมหมอ้ลม
ช่วยเบรก 

2.5. ระบบสัน่สะเทือนลอ้หนา้เป็นแบบอิสระใชปี้กนกคอลย์สปริงหรือทอร์ชั่นบาร์ลอ้หลงัเป็นแหนบหรือดีกว่า
พรอ้มโช๊คอพัช่วยทั้ง 4 ลอ้ 

2.6.ระบบไฟฟ้าใชแ้บตเตอร่ีขนาด 12 โวลท์ไม่นอ้ยกว่า 60 Amp/hr ระบบ ALTERNATOR ผลิตกระแสไฟฟ้าได้
ไม่น้อยกว่า  480WATTพร้อมทั้งมีอุปกรณ์ปรับแรงดันแบตเตอร่ีและโคมไฟประจ ารถครบถว้นตามรูปแบบมาตรฐาน
ผูผ้ลิต 

2.7.ยางลอ้เป็นแบบเรเดียล 
2.8.ความยาวช่วงลอ้ระหว่างลอ้หนา้และลอ้หลงัไม่ต ่ากว่า 2,900 มิลลิเมตร 
 
 

/3.อุปกรณ์... 
 



-4- 
 

3. อุปกรณ์และเคร่ืองมือประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน 
 3.1. ยางอะไหล่พร้อมกระทะลอ้  ตามขนาดมาตรฐาน   จ านวน  1  ชุด 

3.2. เคร่ืองแม่แรงพร้อมอุปกรณ์ยกถ่วง     จ านวน  1  ชุด 
3.3. ประแจถอดลอ้       จ านวน  1           อนั 
3.4. เข็มขดันิรภยัประจ าท่ีนัง่คนขบัและท่ีนัง่ขา้งคนขบัตอนหนา้  จ านวน  2 ชุด 
3.5  อุปกรณ์ท่ีติดมากบัรถให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผูผ้ลิต 

4. คุณสมบัตขิองครุภัณฑ์การแพทย์ และเง่ือนไขเฉพาะ 
4.1มีเตียงนอนส าหรับผูป่้วยแบบมีลอ้เข็น 1 เตียงมีรายละเอียดดงัน้ี 

  - ตวัเตียงและโครงท าจากโลหะปลอดสนิมมีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจไดท้นัที  
  - แผ่นรองตวัผูป่้วยท าจากโลหะปลอดสนิมอยา่งดี 
  - พนักพิงหลงัช่วยยกตวัผูป่้วยข้ึน-ลงสามารถปรับระดบัได้อยา่งต่อเน่ืองตั้งแต่ 0 ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา 
  - การปรับเปล่ียนจากเตียงนอนเป็นรถเข็นสามารถท าไดง่้าย  
   -   สามารถเข็นข้ึนรถพยาบาลไดง่้ายโดยเจา้หนา้ท่ีคนเดียวขาเตียงคู่หนา้และคู่หลงัมีดา้มจบัคนับงัคบัลอ้ให้พบัไป

กบัฐานเตียงและเม่ือดึงเตียงลงจากรถลอ้คู่หลงัและลอ้คู่หนา้จะกางออกเองโดยอตัโนมติั  (Automation Loading Stretchers) 
   -   มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดลา้งท าความสะอาดไดพ้ร้อมสายรัดของผูป่้วย  2 เส้น 
  -   น ้ าหนักเตียงโดยประมาณไม่เกนิ 45 กโิลกรัมสามารถรับน ้ าหนกัผูป่้วยไดไ้ม่นอ้ยกว่า160  กโิลกรัม 
  -   มีท่ีเสียบเสาน ้ าเกลือทั้งดา้นซา้ยและขวาพร้อมเสาน ้ าเกลือสามารถปรับระดบัสูงต ่าไดแ้ละยดึติดกบัโครงเตียง

ไดอ้ยา่งมัน่คง 
 4.2  ชุดลอ็คศรีษะกบัแผ่นกระดานรองหลงัผูป่้วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดงัน้ี 
  - สามารถใช้ลอ็คศีรษะผูบ้าดเจ็บกบัแผ่นกระดานรองหลงั (Spinal Board) ไดอ้ยา่งมัน่คงโดยมีกอ้นโฟมรูปทรง
ส่ีเหล่ียม 2 ช้ินส าหรับประคองดา้นขา้งศีรษะผูบ้าดเจ็บและมีฐานรองส าหรับยดึติดกบัแผ่นกระดานรองหลงั               
(Long Spinal Board) 
 - ตวักอ้นโฟมท าจากโพลียรีูเทนและภายนอกชุบเคลือบดว้ยโพลียรีูเทนเหลวทั้งช้ินผิวโดยรอบเรียบเป็นช้ินเดียว
ไม่มีรูรอยปะรอยต่อท่ีจะท าให้ของเหลวซึมผ่านเขา้ไปท าให้เกดิความหมกัหมมภายในไดโ้ดยดา้นล่างของกอ้นโฟมมีแผ่น
หนามเตยแบบปะติด (Velcro) ส าหรับยดึติดกบัตวัฐานดา้นบนมีร่องบาก  2  ร่อง  ส าหรับป้องกนัสายรัดหนา้ผากและคาง
เล่ือนหลุด 
 - ฐานรองท าจากพลาสติกข้ึนรูป  มีสายรัดส าหรับรัดโดยรอบแผ่นกระดานรองหลงัอยา่งมัน่คงและมีแผ่นแบบ
หนามเตยแบบปะติด(Velcro) ส าหรับยดึติดกบักอ้นโฟม 

 - มีสายรัดจ าวน 2 เส้นส าหรับยดึหนา้ผากและคางผูบ้าดเจ็บ 
 - ผิววสัดุไม่ซึมซบัของเหลวสามารถลา้งแช่ท าความสะอาดไดท้ั้งช้ิน 
 - ไม่มีโลหะเป็นวสัดุสามารถ X-Ray ผ่านไดโ้ดยตลอด 
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  - เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

 -  เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 4.3ชุดแผ่นรองหลงัผูป่้วย (Long Spinal Board) จ านวน 1 ชุดมีรายละเอียดดงัน้ี 
 - ท าดว้ยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกนัน ้ าได ้
 - มีช่องส าหรับสอดมือห้ิวไดทุ้กดา้นโดยรอบไม่นอ้ยกว่า  10  ช่อง มีช่องเล็กแยกจากช่องมือห้ิวส าหรับล็อคสาย
รัดตวัผูบ้าดเจ็บไม่นอ้ยกว่า  8  ช่อง  โดยภายในช่องมี แกนพลาสติกหล่อข้ึนเป็นช้ินเดียวกบัแผ่นกระดาษรองหลงัเพ่ือไว ้
ส าหรับลอ็ค กบัสายรัดตวัผูไ้ดร้ับบาดเจ็บ  กลางแผ่นกระดาษมีช่องไม่น้อยกว่า  4  ช่องส าหรับ ใชล้็อคสายรัดตวัผูบ้าดเจ็บ
ซ่ึงเป็นเด็ก 
 -  มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180เซนติเมตรมีความกวา้งส่วนช่วงล าตวัไม่นอ้ยกว่า 42เซนติเมตรมีน ้ าหนกัไม่
เกนิ  7  กโิลกรัม  ความสูงจากพ้ืนถึงช่องมือห้ิวเม่ือวางราบกบัพ้ืนสูงไม่นอ้ยกว่า  3  ซม. สามารถรับน ้ าหนกัผูป่้วยไดไ้ม่
นอ้ยกว่า  160  กโิลกรัม 
     - แสง X-Ray สามารถผ่านไดแ้ละสามารถท า CPR ผูป่้วยไดท้นัที 
 -มีสายรัดผูป่้วยท่ีปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อคไดจ้ านวน 3 เสน้ 
 - ส่วนปลายของแผ่นกระดานรองหลงั  มีช่องส าหรับใส่ป้ายช่ือหรือสญัลกัษณ์ของหน่วยงาน เพ่ือป้องกนัการสูญ
หายขณะปฏิบติัหนา้ท่ี 
 -  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน   ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

 - เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
 4.4  ชุดช่วยหายใจชนิดมือบีบManual Resuscitator  ส าหรับผูใ้หญ่ชนิดบอกปริมาตรการบีบและปริมาตรการ
หายใจเขา้ออกของผูป่้วยได ้ 1  ชุดและของเด็ก  1  ชุด 

- ตวัถุงซิลิโคนความจุ  1,600  ซีซี 
-  มีขอ้ต่อทางเขา้ออกซิเจน ล้ินหายใจเขา้ – ออก ออกแบบพิเศษ ประกอบใชก้บัฟิลเดอร์กรองฝุ่นมลพิษได้ 

-  ทั้งชุดประกอบดว้ย ถุงลมผายปอด 1,600 ซีซี  พร้อมดว้ยชุดวาลว์หายใจและหนา้กากส าหรับผูใ้หญ่ เบอร์ 3,4,5   แบบ  
Single  Piece  ทั้งชุดท าดว้ยซิลิโคนลว้นเพ่ือความสะอาดง่าย พร้อมสายต่อออกซิเจนยาว  2  เมตร  บรรจุในถุงพลาสติก 
-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 
- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรองมาตรฐาน
อุตสาหกรรม (มอก.) 

4.5  มีกระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผลห้ามเลือดดามกระดูกตวักระเป๋ามีน ้ าหนกั
เบาสามารถห้ิวหรือสะพายเคล่ือนยา้ยได้อยา่งสะดวกรวดเร็วเม่ือเปิดออกแบบมีการแบ่งช่องชั้นท่ีบรรจุของ 
ต่างๆอยา่งชดัเจนอุปกรณ์พยาบาลดา้นในบรรจุในถุงท่ีสามารถหยบิใช้งานไดอ้ยา่งสะดวก 
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 4.5  มีกระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร้อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผลห้ามเลือดดามกระดูกตวักระเป๋ามีน ้ าหนกั
เบาสามารถห้ิวหรือสะพายเคล่ือนยา้ยได้อยา่งสะดวกรวดเร็วเม่ือเปิดออกแบบมีการแบ่งช่องชั้นท่ีบรรจุของ 
ต่างๆอยา่งชดัเจนอุปกรณ์พยาบาลดา้นในบรรจุในถุงท่ีสามารถหยบิใช้งานไดอ้ยา่งสะดวก 
 อุปกรณ์พยาบาลภายในแบ่งเป็นหมวดต่างๆดงันี้ 
อุปกรณ์ห้ามเลือด 

- ผา้กอ็ซแผ่นปิดแผลขนาด 3 x 3 น้ิว 
- ผา้กอ็ซชนิดหนาส าหรับห้ามเลือด (Top Dressing) ขนาด 4 x 6 น้ิว 
- ผา้กอ็ซชนิดหนาส าหรับห้ามเลือด (Top Dressing) ขนาด 8 x 12 น้ิว 
- ผา้ปิดตา (Eye Pad) 

                - พลาสเตอร์ยาชนิดกนัน ้ า 
อุปกรณ์ท าความสะอาด 

   - ไมพ้นัส าลี 
                - ส าลีปราศจากเช้ือ (ห่อ) 
อุปกรณ์พันปิดแผลและดาม 
- ผา้กอ็ซยดืชนิดมว้นขนาด 2 น้ิว 
                - ผา้กอ็ซยดืชนิดมว้นขนาด 4 น้ิว 
                - ผา้ยดืพนัแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 น้ิว 
                - ผา้ยดืพนัแผล (Elastic Bandage) ขนาด 4 น้ิว 
                - ผา้ยดืพนัแผล (Elastic Bandage) ขนาด 6 น้ิว 
- ผา้สามเหล่ียมพร้อมเข็มกลดั   2 อนั 
อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป 
               - เทปกาวติดผา้กอ็ซชนิดใส 
               - ถุงมือยางชนิดอยา่งดีหนาพิเศษ 
               - ผา้ปิดจมูก 
               - กรรไกร 
              - ไฟฉาย 
              - สมุดบนัทึกปากกา 
น า้ยาฆ่าเช้ือและท าความสะอาดแผล 

- แอลกอฮอล์ 
              - เบตาดีนโซลูชั่น 
              - น ้ าเกลือลา้งแผล 
              - แอมโมเนีย 
   4.6  มีชุดให้อ๊อกซิเจนผูป่้วย  1  ชุด  
 -  เป็นระบบอ๊อกซิเจนแบบ  Pipe  Line  เพ่ือใช้ให้ออกซิเจนกบัผูป่้วยภายในรถ 
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 -  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
4.7  ชุดป้องกนักระดูกคอเคล่ือน  (Cervizal  collar)  จ านวน  1  ชุด  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 -  โครงภายนอกเป็นพลาสติก  ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน 
 -  ประกอบติดกนั  โดยสายรัดแบบปะติด  (Velcro) 
 -  สายรัดมีสีต่าง ๆ  ตามขนาดของชุดอุปกรณ์  
 - ส่วนหนา้มีช่องส าหรับการเจาะหลอดลม 
 - ใน 1  ชุด มี  4  ขนาด 
 -  มีกระเป๋าผา้ไนล่อนอยา่งดี  จ านวน  1  ใบ  ส าหรับใส่อุปกรณ์ทั้งหมด 

-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
4.8  เคร่ืองวดัความดนัโลหิตชนิดติดฝาผนงั  จ านวน  1  เคร่ือง   มีรายละเอียดดงัน้ี 
 - เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยดึกบัผนงัห้องพยาบาล 
 - สามารถวดัความดนัโลหิตไดจ้าก 0-300 มิลลิเมตรปรอทโดยขีดแสดงตวัเลข 8 -160 มีสีแตกต่างเด่นชดัจาก
ตวัเลขอ่ืน 
  - มีผา้พนัแขนส าหรับผูใ้หญ่และเด็กเป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) อยา่งละ 1 ชุด 
  - สายยางต่อจากผา้พนัแขนเป็นแบบ (Coiled Tubing) ตอ้งมีความยาวไม่นอ้ยกว่า 8 ฟุต 
 - ลูกยางส าหรับอดัลมผา้พนัแขนพร้อมล้ินเปิด-ปิดสะดวกต่อการควบคุม 
  - ผูเ้สนอราคาตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรงโดยมีหนงัสือรับรองจากโรงงานหรือบริษทัผูผ้ลิต 

-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

- ผ่านการรับรองมาตรฐานการทดสอบการชนดว้ยแรงไม่น้อยกว่า  10G ตามมาตร EN 1789:พร้อมแนบเอกสาร
หลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 
      4.9  หูฟัง (Stethoscope)  จ านวน  1   ชุด 
 -  หูฟังสามารถฟังไดท้ั้งสองดา้น  โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพ่ือฟังเสียงความถ่ีสูงหรือต ่า 
 -  หูฟัง(Chest piece) ท าจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็น  2  ดา้นดว้ย  Bell  มียางหุ้มโดยรอบเพ่ือไม่ให้เกดิความ
เยน็เกนิไป  เม่ือตรวจคนไข ้และดา้น  Diaphragm 
 -  กา้นหูฟังท าจากวสัดุ Aerospace  Alloy น ้ าหนกัเบาแข็งแรงทนทาน 
 -  ผูเ้สนอราคาตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งให้เป็นผูจ้ าหน่ายโดยตรง  หรือผูรั้บช่วงจ าหน่ายตามแต่กรณี โดยมีหนงัสือ
รับรองจากโรงงานหรือบริษทัผูผ้ลิต  
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-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ

เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 
- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง

มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
4.10  เคร่ืองดูดเสมหะชนิดใชเ้ทา้เหยยีบ 
  - สามารถบีบใชง้านไดก้บัเด็กและผูใ้หญ่ ใชง้านดว้ยเทา้ขา้งเดียวได้ 
 -  ใช้ก  าลงัดูดจากลูกสูบภายใน  ไม่ตอ้งใช้พลงังานจากภายนอก  ให้แรงดูดไม่น้อยกว่า  10 PSI 
 -  ขนาดไม่เกนิ  225 x 170 x 120 มิลลิเมตร  น ้ าหนักไม่เกนิ  2  กโิลกรัม 
 -  กระบอกรองรับของเหลวพร้อมฝาปิดสามารถต่อเขา้กบัเคร่ืองดูดเสมหะไดโ้ดยตรง  
 -  กระบอกรองรับของเหลวมีขนาดบรรจุไม่นอ้ยกว่า  300  มิลลิลิตร  

-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
4.11  เคร่ืองส่องกล่องเสียง  จ านวน  1  ชุด  โดยมีอุปกรณ์ดงัต่อไปน้ี 
 -  หลอดไฟเป็นแบบ Halogen  ดา้มถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นไร้สนิม 
 -  แผ่นส่องตรวจ (Blade)  ใชไ้ฟเบอร์ออฟติกเป็นตวัน าแสง  จ านวน  3  ขนาด 

-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
     4.12  เกา้อ้ีเคล่ือนยา้ยผูป่้วยชนิดเข็นไดส้ามารถพบัเกบ็ไดส้ะดวก (Stair chair)  มีรายละเอียดดงัน้ี 
 -  เป็นเกา้อ้ีโครงสร้างแสตนเลส , เหล็กชุบสี, หรืออลูมิเนียม แบบมีพนกัพิง  สามารถพบัเกบ็ได้เม่ือไม่ไดใ้ชง้าน
ส่วนท่ีรองรับผูป่้วยเป็นผา้ใบอยา่งดี  สามารถลา้งท าความสะอาดได้ 
 -  มีลอ้  ส าหรับเข็น  จ านวน  4  ลอ้ 
 -  มีท่ีวางพกัเทา้ผูป่้วย 
 -  สามารถรับน ้ าหนักผูป่้วยไดไ้ม่นอ้ยกว่า  150  กก. 
 -  น ้ าหนกัรวมไม่เกนิ  13  กก. 
4.13  ชุดเฝือกลม(Vacuum splint  set )  จ านวน  1  ชุด  มีรายละเอียดดงัน้ี 

- เป็นเฝือกแบบใชร้ะบบสุญญากาศโดยใชว้ิธีการสูบลมออกเพ่ือให้เฝือกแข็งตวั 
 - มีสายรัดชนิดหัวสวมเร็วท าจากพลาสติกเหนียวอย่างดีไม่แตกง่ายสามารถปรับความยาวไดเ้พ่ือรัดให้เกดิความ
กระชบักบัอวยัวะผูบ้าดเจ็บสามารถถอดลา้งท าความสะอาดได้ 
 - ระบบมีวาลว์เปิด-ปิดอากาศเขา้-ออกเป็นระบบอติัโนมติัทั้งน้ีเพ่ือความรวมเร็วสามารถดึงสายสูบลมออกจากตวั
เฝือกโดยไม่ตอ้งกด บิด หมุนปุ่มใด ระบบวาลว์จะปิดเพ่ือป้องกนัลมเขา้เองทนัทีโดยอตัโนมติั  

/-แสง... 
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 -  แสงเอกซเรยส์ามารถผ่านได ้ (Transparent) 
 - ในแต่ละชุดประกอบดว้ยเฝือกขนาดเล็กเฝือกขนาดกลางเฝือกขนาดใหญ่อยา่งละ 1 อนั 
 -  มีท่ีสูบลมท าจากวสัดุ Aluminum  ไม่ช ารุดแตกง่าย  และเป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตเดียวกบัเฝือก  
4.14  อุปกรณ์ตามหลงัชนิดสั้น (KED)  ส าหรับตามหลงัผูไ้ดร้ับบาดเจ็บท่ียงัติดอยู่ในซากรถ หรือใชด้ามกระดูกเชิงกราน
ผูบ้าดเจ็บประกอบดว้ยแท่งไมห้รือวสัดุโปร่งแสง เรียงกนัเป็นแผงเช่ือมต่อกนัและหุ้มดว้ยวสัดุผา้หรือพลาสติกหรือหนงั
เทียม มีรูปทรงสอดคลอ้งกบัร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนล าตวั มีรายละเอียดดงัน้ี 
 -  ตวัเฝือกมีความสูงไม่น้อยกว่า  80  ซม.  กวา้งมานอ้ยกว่า  70  ซม.  
 -  มีเข็มขดัรัดตวัผูป่้วยไม่นอ้ยกว่า  3  เส้น  แต่ละเสน้มีสีแตกต่างกนั และมีสายรัดใตข้า  2  เส้น  
 -  บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหนา้ผากและคางของผูบ้าดเจ็บให้ยดึติดกบัตวัเฝือกได้ 
 -  มีหมอนส าหรับรองหลงัศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง 
 -  สามารถผ่านรังสี  X – ray   ได้ 

-  เป็นผลิตภณัฑจ์ากผูผ้ลิตท่ีไดร้ับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน  ISO  13485  และ  ISO 9001 พร้อมแนบ
เอกสารหลกัฐานในวนัเสนอราคาดว้ย 

- เป็นผลิตภณัฑป์ระเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยโุรป หรือผลิตภณัฑ์ในประเทศซ่ึงผ่านการรับรอง
มาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.) 
5.  เง่ือนไขเฉพาะ 

 -  ตวัรถ  บริษทัผูผ้ลิตรถตอ้งรับประกนัคุณภาพในระยะเวลา  2  ปี  หรือระยะทาง  50,000  กม.  สุดแต่อยา่งใด
อยา่งหน่ึงจะถึงกอ่น  หากมีการช ารุดเสียหายในกรณีใชง้านตามปกติ  ผูข้ายจะตอ้งรับผิดชอบซ่อมแซม  เปล่ียนอะไหล่ให้
โดยไม่คิดมูลค่า  เวน้แต่เกดิกรณีอุบติัเหตุหรือภยัธรรมชาติ 
 -  การน ารถยนต์เขา้บ ารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางท่ีก  าหนด  สามารถน ารถยนต์เขา้รับบริการท่ี
ตวัแทนจ าหน่ายทัว่ราชอาณาจกัร 
 -  โรงงานผูต้กแต่ง  ดดัแปลงรถพยาบาลจะตอ้งมีมาตรฐานและข้ึนทะเบียนตามท่ีกฎหมายก  าหนด ดงัน้ี  โดยตอ้ง
แนบส าเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร้อมใบเสนอราคา 
 - โรงงานผูต้กแต่งรถพยาบาลตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับอนุญาตประกอบกจิการโรงงานประเภทดัดแปลงสภาพรถยนต์ จาก
กระทรวงอุตสาหกรรม 
 -  โรงงานผูต้กแต่งรถพยาบาลตอ้งเป็นผูไ้ดร้ับการรับรองมาตรฐาน  ISO9001:2008 
 -  โรงงานผูต้กแต่งรถพยาบาลตอ้งข้ึนทะเบียนไวก้บักรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรมประเภทดดัแปลงรถยนต์ 
พร้อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร้อมใบเสนอราคา 
 -  ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่รูปแบบหรือแคตตาลอ็คตวัจริงแสดง  รุ่น  ตราอกัษรและประเทศผูผ้ลิตส าหรับตวัรถและ
อุปกรณ์ตามทา้ยน้ี 
  -  ไฟฉุกเฉินแถวยาวและดวงกลม 
  -  ชุดไซเรนเคร่ืองขยายเสียง 
  -  ไฟสปอร์ตไลท์ส่องขา้งตวัรถ 
  -  เตียงเข็นผูป่้วย 

/แผ่น.... 
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  -  แผ่นรองหลงัผูป่้วย 
  -  อุปกรณ์ช่วยหายใจชนิดมือบีบ 
  -  หูฟัง 
  -  เคร่ืองวดัความดนัโลหิต 
  -  ชุดป้องกนักระดูกคอเคล่ือน 
  -  เคร่ืองดูดเสมหะชนิดเทา้เหยยีบ  
  -  เฝือกลม  
  -  KED 
  -  รถยนต์ 
  -  รูปแบบหลงัคา 
  -  วิทยส่ืุอสารแบบมือถือ 10 เคร่ือง 
  -   ถงัดบัเพลิงประจ ารถ CO2  ขนาด  10  ปอนด์ 
  -  ผูเ้สนอราคาตอ้งไดรั้บการแต่งตั้งโดยตรงจากโรงงานผูต้กแต่งรถพยาบาล  ให้เป็นตวัแทนยืน่เสนอ
ราคา  โดยมีหนงัสือยืนยนัยืน่มาพร้อมใบเสนอราคา 
ราคากลางในการสอบราคาคร้ังนีเ้ป็นเงนิรวม 950,000.-บาท(เก้าแสนห้าหม่ืนบาทถ้วน) 

ซ่ึงพสัดุท่ีจะซ้ือน้ีตอ้งเป็นของแทข้องใหม่ไม่เคยใชง้านมากอ่นไม่เป็นของเกา่เกบ็อยู่ในสภาพท่ีจะใชง้านไดท้นัที 
และมีคุณลกัษณะเฉพาะตรงตามท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาฉบบัน้ีโดยมีขอ้แนะน าและขอ้ก  าหนดดงัต่อไปน้ี 
1.เอกสารแนบท้ายเอกสารสอบราคา 

1.1รายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ 
1.2 แบบใบเสนอราคา 
1.3แบบสญัญาซ้ือขาย 
1.4หนงัสือค ้ าประกนั (หลกัประกนัสญัญา) 

2. คุณสมบัตขิองผู้เสนอราคา 
2.1ผูเ้สนอราคาตอ้งเป็นผูมี้อาชีพขายพสัดุท่ีสอบราคาซ้ือและต้องไม่เป็นผูถู้กแจง้เวียนช่ือผูท้ิ้งงานของทาง 

ราชการรัฐวิสาหกจิหรือหน่วยงานการบริหารราชการส่วนท้องถ่ินหรือห้ามติดต่อหรือห้ามติดต่อหรือห้ามเขา้เสนอราคา
กบัองค์การบริหารส่วนต าบล 

2.2 ผูเ้สนอราคาตอ้งไม่เป็นผูไ้ดร้ับเอกสิทธ์ิหรือความคุม้กนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทยเวน้แต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคาไดมี้ค าสัง่ให้สละสิทธ์ิและความคุม้กนัเช่นว่านั้น 

2.3ผูเ้สนอราคาจะตอ้งไม่เป็นผูมี้ผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคารายอ่ืนณวนัประกาศสอบราคาหรือไม่เป็น
ผูก้ระท าการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม 
3. หลักฐานการเสนอราคา 

ผูเ้สนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลกัฐานยืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคา  โดยแยกไวน้อกซองใบเสนอราคา  

เป็น  2  ส่วน  ดงัน้ี 

/3.1 ส่วนท่ี  1 .... 
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3.1 ส่วนที่  1  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี้ 
(1) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นนิติบุคคล 

   (ก). ห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจ ากดั  ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคุม พร้อมรับรองส าเนาถูกต้อง  
 (ข).บริษทัจ ากดั หรือบริษทัมหาชนจ ากดั ให้ยื่นส าเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนงัสือบริคณห์สนธิ 
บญัชีรายช่ือกรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ านาจควบคุม และบญัชีผูถื้อหุ้นรายใหญ่ พร้อมรับรองส านาถูกต้อง  
 (2)ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยืน่ส าเนาบัตรประจ าตวัประชาชน
ของผูน้ั้น  ส าเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุ้นส่วน (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุ้นส่วน  พร้อม
ทั้งรับรองส าเนาถูกตอ้ง 
 (3) ในกรณีผูเ้สนอราคาเป็นผูเ้สนอราคาร่วมกนัในฐานะเป็นผูร่้วมคา้  ให้ยืน่ส านาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้ ส าเนา
บตัรประจ าตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้  ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิใช่สญัชาติไทย  กใ็ห้ยื่น
ส าเนาหนงัสือเดินทาง  หรือผูร่้วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใ้น(1) 

 (4) เอกสารอ่ืน ๆ ดงัน้ี ส าเนาใบทะเบียนพาณิชย,์ ส าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม (ถา้มี) ส าเนาบตัรประจ าตวัผู ้
เสียภาษี, ส าเนาบตัรประจ าตวัประชาชน, ส าเนาทะเบียนบา้น(ผูเ้สนอราคา,ผูม้อบอ านาจ,ผูร้ับมอบอ านาจ)  
 (5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี  1  ทั้งหมดท่ีไดย้ืน่พร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.4  

3.2  ส่วนที่  2  อย่างน้อยต้องมเีอกสารดงัต่อไปนี้ 
(1) รายการละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะ ตามข้อ 4.4  
(2)  หนงัสือมอบอ านาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเ้สนอราคามอบอ านาจให้บุคคลอ่ืน

ลงนามในใบเสนอราคาแทน 
(3) ใบเสนอราคาซ้ือ 
(4) ส านาใบเสร็จรับเงินการซ้ือเอกสารสอบราคา 
(5) บญัชีเอกสารส่วนท่ี 2 ทั้งหมดท่ีไดย้ื่นพร้อมกบัซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ้ 1.4 

4.  การย่ืนซองสอบราคา 

4.1 ผูเ้สนอราคาตอ้งยืน่เสนอราคาตามแบบท่ีก  าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาน้ี โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ินและ
จะตอ้งกรอกขอ้ความให้ถูกต้องครบถว้นลงลายมือช่ือของผูเ้สนอราคาให้ชดัเจน   จ านวนเงินท่ีเสนอต้องระบุตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัอกัษร โดยไม่มีการขูดลบ หรือแกไ้ข หากมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลงจะตอ้งลงลายมือช่ือผูเ้สนอ
ราคาพร้อมประทบัตรา (ถา้มี) ก  ากบัไวด้ว้ยทุกแห่ง 

4.2 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคารวมและหรือราคาต่อ
หน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไวท้า้ยใบเสนอราคาให้ถูกตอ้ง ทั้งน้ี ราคารวมท่ีเสนอจะตอ้งตรงกนัทั้งตวั
เลขและตวัหนงัสือ ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนัให้ถือตวัหนงัสือเป็นส าคญั โดยคิดราคารวมทั้งส้ินซ่ึงรวมค่า
ภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ทั้งปวงจนกระทัง่ส่งมอบพสัดุให้ณ  ที่ท าการ
องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 

 
/ราคาท่ีเสนอ..... 
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ราคาท่ีเสนอ จะต้องเสนอก  าหนดยนืราคาไม่น้อยกว่า     120วัน   นบัแต่วนัเปิดซองสอบราคา โดยภายในก  าหนดยนืราคาผู ้
เสนอราคาตอ้งรับผิดชอบราคาท่ีตนไดเ้สนอไว ้และจะถอนการเสนอราคามิได้ 
 ผูเ้สนอราคาจะตอ้งเสนอก  าหนดเวลาส่งมอบพสัดุภายใน    90     วันนบัจากวนัลงนามในสญัญาซ้ือขาย 

4.4  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งส่งแคตตาลอ็ก และหรือแบบรูปรายละเอียดคุณลกัษณะเฉพาะของ รถพยาบาลกู้ภัย 
ฉุกเฉิน  (EMS )ไปพร้อมกบัใบเสนอราคา เพ่ือประกอบการพิจารณา หลกัฐานดงักล่าวน้ี“องค์การบริหารส่วนต ำบลแม่
วะ”จะยดึไวเ้ป็นเอกสารของทางราชการ 

ส าหรับแคตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นส าเนารูปถ่ายจะต้องรับรองส าเนาถูกต้อง โดยผูมี้อ านาจท านิติ
กรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับแคตตาลอ็กผูเ้สนอราคาจะตอ้ง
น าตน้ฉบบัมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตรวจสอบ  ภายใน   3วนั 

4.5 ผูเ้สนอราคาจะต้องส่งตวัอยา่งของพสัดุท่ีเสนอ  จ านวน     -       (หน่วย)  เพ่ือใช้ในการตรวจทดลอง หรือ
ประกอบการพิจารณา และหรือประกอบสัญญา   ทั้ งน้ี  “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ”จะไม่รับ ผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ  ท่ีเกดิข้ึนแกต่วัอยา่งดังกล่าว  ตวัอยา่งท่ีเหลือหรือไม่ใช้แลว้  “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ”จะคืนให้แกผู่ ้
เสนอราคา 

4.6 ก่อนยื่นซองสอบราคา ผู ้เสนอราคาควรตรวจดู ร่างสัญญา รายละเอียด คุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯ  
ให้ถ่ีถว้นและเข้าใจเอกสารสอบราคาทั้ งหมดเสียกอ่นท่ีจะตกลงยื่นซองสอบราคาตามเง่ือนไขในเอกสารประกาศสอบ
ราคา 

4.7 ผูเ้สนอราคาจะต้องยื่นซองสอบราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อย จ่าหน้าซองถึงประธานคณะกรรมการเปิด

ซองสอบราคา โดยระบุไวท่ี้หนา้ซองว่า “ใบเสนอราคาตามเอกสารสอบราคาซ้ือเลขที่ 1/2558โดยยืน่โดยตรงต่อผูร้ับซอง
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ อ าเภอเถิน  จงัหวดัล าปาง ในวนัท่ี   8  มถุินายน  2558 ถึงวันที่   19  มถุินายน  2558

ระหว่างเวลา  08.30น.ถึง   16.30 น.(ในวันและเวลาราชการ) และย่ืนตรงต่อผู้รับซองสอบราคา  ในวันที่  22  มิถุนายน  
2558       เวลา   08.30 น.  -  16.30  น.ณ . ศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการซ้ือการจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลระดับ
อ าเภอ ชั้น 2  (ห้องหลงั) ท่ีว่าการอ าเภอเถิน  ทั้งน้ีเวลาท่ีก  าหนดถือตามเวลานาฬิกาซ่ึงคณะกรรมการฯ  จดัเตรียมไว  ้

เม่ือพน้ก  าหนดเวลายืน่ซองสอบราคาแลว้จะไม่รับซองสอบราคาโดยเด็ดขาดและคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาจะเปิดซองสอบราคาในวันที่  23   มิถุนายน   2558ตั้งแต่เวลา  09.30 น.เป็นตน้ไปณศูนยร์วมข้อมูลข่าวสารการ
ซ้ือการจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลระดบัอ าเภอ ชั้น 2  (ห้องหลงั) ท่ีว่าการอ าเภอเถิน   
5.  หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 

5.1 ในการสอบราคาคร้ังน้ี “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ” จะพิจารณาตดัสินดว้ยราคารวม 
5.2 หากผูเ้สนอราคารายใดมีคุณสมบติัไม่ถูกต้องตามขอ้ 2  หรือยืน่หลกัฐานการเสนอราคาไม่ถูกต้องหรือไม่

ครบถว้นตามขอ้3 หรือยืน่ซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามขอ้ 4 แลว้  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาจะไม่รับพิจารณาราคา
ของผูเ้สนอราคารายนั้น เวน้แต่เป็นขอ้ผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจากเง่ือนไขของเอกสารสอบ
ราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระส าคญั ทั้งน้ี เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อองค์การบริหารส่วนต าบลเท่านั้น 

 
 
 

/5.3 องค์การ.... 
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5.3 องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิไม่พิจารณาราคาผูเ้สนอราคา โดยไม่มีการผ่อนผนัในกรณีดงัต่อไปน้ี 
       (1) ไม่ปรากฏช่ือผูเ้สนอราคานั้น  ในบญัชีผูรั้บเอกสารสอบราคา หรือในหลกัฐานการรับเอกสารสอบราคา

ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       (2) ไม่กรอกช่ือนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา หรือลงลายมือช่ือผูเ้สนอราคาอยา่งหน่ึงอยา่งใด หรือทั้งหมดใน

ใบเสนอราคา 
       (3) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีก  าหนดในเอกสารสอบราคาท่ีเป็นสาระส าคญั หรือมีผลท าให้

เกดิความไดเ้ปรียบเสียบเปรียบแกผู่เ้สนอราคารายอ่ืน 
       (4) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไ้ข เปล่ียนแปลง โดยผูเ้สนอราคามิไดล้งลายมือช่ือพร้อมประทบัตรา 
(ถา้มี) ก  ากบัไว  ้
 5.4 ในการตดัสินการสอบราคาหรือในการท าสญัญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือองค์การบริหารส่วน
ต าบลมีสิทธิให้ผูเ้สนอราคาช้ีแจงขอ้เท็จจริง สภาพฐานะ หรือขอ้เท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก ีย่วขอ้งกบัผูเ้สนอราคาได ้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ท าสญัญาหากหลกัฐานดงักล่าวไม่มีความเหมาะสมหรือไม่ถูกตอ้ง 
 5.5องค์การบริหารส่วนต าบลทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะไม่รับราคาต ่าสุด  หรือราคาหน่ึงราคาใดหรือราคาท่ีเสนอทั้งหมด
กไ็ด ้และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจ านวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหน่ึงรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการสอบราคา
โดยไม่พิจารณาจดัซ้ือเลยกไ็ดสุ้ดแต่จะพิจารณา ทั้งน้ี  เพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคญั และให้ถือว่าการตดัสินใจ
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเป็นเด็ดขาด  ผูเ้สนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ มิได ้รวมทั้งองค์การบริหารส่วนต าบล
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเ้สนอราคาเสมือนเป็นผูท้ิ้งงาน หากมีเหตุท่ีเช่ือไดว้่า การเสนอราคากระท าไป
โดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกนัในการเสนอราคา 
6. การท าสัญญาซ้ือขาย 

 6.1 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาสามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน  5วนัท าการของทางราชการ นบัแต่
วนัท่ีท าขอ้ตกลงซ้ือ องค์การบริหารส่วนต าบลจะพิจารณาจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือแทนการท าสญัญาตามแบบสญัญาดงั
ระบุในขอ้ 1.3 กไ็ด ้

6.2 ในกรณีท่ีผูช้นะการสอบราคาไม่สามารถส่งมอบส่ิงของไดค้รบถว้นภายใน5วนัท าการของทางราชการ หรือ
องค์การบริหารส่วนต าบลเห็นว่าไม่สมควรจัดท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือตามขอ้ 6.1 ผูช้นะการสอบราคาจะตอ้งท าสญัญาซ้ือ
ขายตามแบบสญัญาดงัระบุในขอ้1.3 กบัองค์การบริหารส่วนต าบลภายใน 7 วนั  นบัถดัจากวนัท่ีไดร้ับแจง้และจะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาเป็นจ านวนเงินเท่ากบัร้อยละห้าของราคาส่ิงของท่ีสอบราคาได ้ ให้องค์การบริหารส่วนต าบลยดึถือไว ้
ในขณะท าสญัญาโดยใชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 

(1)  เงินสด 
(2)  เช็คท่ีธนาคารสัง่จ่ายให้แกอ่งค์การบริหารส่วนต าบล โดยเป็นเช็คลงวนัท่ีท าสญัญาหรือกอ่นหนา้นั้น

ไม่เกนิ 3 วนัท าการของทางราชการ 
(3) หนงัสือค ้ าประกนัของธนาคารภายในประเทศ  ตามแบบหนงัสือค ้ าประกนัดงัระบุในขอ้ 1.4   
(4)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 

หลกัประกนัน้ีจะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ียภายใน 15 วนั นบัถดัจากวนัท่ีผูช้นะการสอบราคา (ผูข้าย) พน้จากขอ้ผูกพนัตาม
สญัญาซ้ือขายแลว้ 

/7.อตัรา..... 
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  7.   อัตราค่าปรับ 
ค่าปรับตามแบบสญัญาซ้ือขาย ให้คิดในอตัราร้อย  0.20 ต่อวนั ของราคาส่ิงของท่ียงัไม่ไดรั้บครบทั้งน้ีตอ้งไม่ต ่ากว่าวนัละ  
100  บาท  

8.   การรับประกันความช ารุดบกพร่อง 

 ผูช้นะการสอบราคาซ่ึงไดท้ าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ หรือท าสญัญาซ้ือขายจะตอ้งรับประกนัความช ารุดพกพร่องของ
ส่ิงของท่ีซ้ือขายท่ีเกดิข้ึนภายในระยะเวลา  1  ปี  นบัถดัจากวนัท่ีผูซ้ื้อรับมอบโดยผูข้ายตอ้งรับจดัการซ่อมแซมแกไ้ขให้ใช้
การไดดี้ดงัเดิมภายใน  15  วนั        นบัถดัจากวนัท่ีไดร้ับการแจง้ความช ารุดบกพร่อง  
  9.  ข้อสงวนสิทธิในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ  
 9.1  เงินค่าพสัดุส าหรับการซ้ือคร้ังน้ีไดม้าจากเงินเงนิงบประมาณ ประจ าปี  2558 

  การลงนามในสัญญาจะท าการไดต่้อเม่ือ “องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ” ไดร้ับอนุมติัเงินค่าพสัดุจาก
งบประมาณประจ าปี  จากเงินรายได ้  แลว้เท่านั้น 
 9.2  เม่ือองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกผูเ้สนอราคารายใดให้เป็นผูข้ายและไดต้กลงซ้ือส่ิงของตามสอบ
ราคาซ้ือแลว้  ถา้ผูข้ายจะตอ้งสัง่หรือน าส่ิงของดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศ และของนั้นตอ้งน าเขา้มาโดยทางเรือเสน้ทาง
ท่ีมีเรือไทยเดินอยู ่ และสามารถให้บริการรับขนไดต้ามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศก  าหนด ผูเ้สนอราคา
ซ่ึงเป็นผูข้ายจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดงัน้ี 
                                 (1)  แจง้การสัง่หรือน าส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวเขา้มาจากต่างประเทศต่อส านักงานคณะกรรมการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวีภายใน 7 วนั นบัตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายสัง่หรือซ้ือของจากต่างประเทศ เวน้แต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (2)  จดัการให้ส่ิงของท่ีซ้ือขายดงักล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกบัเรือไทยจาก
ต่างประเทศมายงัประเทศไทย  เวน้แต่จะไดร้ับอนุญาตจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุก
ส่ิงของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่เรือไทย  ซ่ึงจะตอ้งไดรั้บอนุญาตเช่นนั้นกอ่นบรรทุกของเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงคมนาคมประกาศยกเวน้ให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                 (3)  ในกรณีท่ีไม่ปฏิบติัตาม (1) หรือ (2) ผูข้ายจะตอ้งรับผิดตามกฎหมายว่าดว้ยการส่งเสริมการ
พาณิชยนาวี 

ผูเ้สนอราคาซ่ึงองค์การบริหารส่วนต าบลไดค้ดัเลือกแลว้ไม่ไดท้ าสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทาง 
ราชการก  าหนดดงัระบุไวใ้นข้อ 6  องค์การบริหารส่วนต าบลอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใชค้วามเสียหาย (ถา้มี) รวมทั้งจะ
พิจารณาให้เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ 

       9.3  องค์การบริหารส่วนต าบลสงวนสิทธิท่ีจะแกไ้ข  เพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือขอ้ก  าหนดในแบบสญัญาให้
เป็นไปตามความเห็นของอยัการจงัหวดัหรือส านักงานอยัการสูงสุด     (ถา้มี) 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่วะ 
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