
 
ระกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐ 
เรื่อง สอบราคาซ้ือรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 

------------------------------------------- 
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีความประสงค์จะสอบราคาซ้ือรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) 
ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตามรายการ ดังนี้ 

- รถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
จํานวน ๑   คัน 
 

            ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ 
                    ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซ้ือ 
                    ๒. ไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว 
                    ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ        
ผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
                    ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงราย ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการ
สอบราคาซ้ือครั้งนี้ 
                    ๕. มหาวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิไม่รับพิจารณาซองเสนอราคาหากผู้เสนอราคาหรือผู้ได้รับมอบ
อํานาจไม่มารับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมและไม่เข้ารับฟังการพิจารณาราคาตามวันและเวลาท่ีมหาวิทยาลัยฯ 
กําหนด 
                   ๖. ผู้เสนอราคาต้องปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทําและแสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการท่ีบุคคลหรือนิติบุคคลเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๑๕ ดังนี้ 
                             (๑) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับ 
รายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสําคัญ 
                             (๒) บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซ่ึงได้ดําเนินการ จัดซ้ือ     
จัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Government Procurement: e-GP) ตามข้อ ๑๖ ต้องลงทะเบียนในระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางท่ีเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
                             (๓) คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง
ซ่ึงมีมูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาทคู่สัญญาอาจ รับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ 

  กําหนดรับฟังคําชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมในวันท่ี ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๐  เวลา ๑๑.๐๐ น.           
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 
 



-๒- 
 

        กําหนดยื่นซองสอบราคา ในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา 
๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ในวันและเวลาราชการ ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง         
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย และกําหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น.      
ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

            ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซ้ือ  ชุดละ ๒๐๐.- บาท (สองร้อยบาทถ้วน) ได้ท่ี งานการเงิน 
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๗ กรกฎาคม 
๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ท่ีเว็บไซต์ www.crru.ac.th และ 
www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๓-๗๗๖๐๐๐ ต่อ ๑๗๒๖ ในวันและเวลา
ราชการ 

 
   ประกาศ ณ วันท่ี  ๕  กรกฎาคม   พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

 

 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัฒนา  ยืนยง)    

                    รองอธิการบดี รักษาราชการแทน                   
                     อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสาร สอบราคาซ้ือ เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐ 
สอบราคาซ้ือรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี 

ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
ลงวันท่ี ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

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

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซ่ึงต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย" มีความประสงค์จะ 
สอบราคาซ้ือรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี ตามรายการ ดังนี้ 

- รถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี  
จํานวน ๑   คัน 
 

ซ่ึงพัสดุท่ีจะซ้ือนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพท่ีจะใช้งานได้ทันที
และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีข้อแนะนํา และข้อกําหนด ดังต่อไปนี้ 
 
                 ๑. เอกสารแนบท้ายเอกสาร สอบราคา 
                       ๑.๑ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
                       ๑.๒ แบบใบเสนอราคา 
                       ๑.๓ แบบสัญญาซ้ือขาย 
                       ๑.๔ แบบหนังสือคํ้าประกัน 
                                (๑) หลักประกันสัญญา 
                                (๒) หลักประกันการรับเงินค่าพัสดุล่วงหน้า 
                       ๑.๕ บทนิยาม 
                                (๑) ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน 
                                (๒) การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
                       ๑.๖ แบบบัญชีเอกสาร 
                                (๑) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ 
                                (๒) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ 
  
                 ๒. คุณสมบัติของผู้เสนอราคา 
                       ๒.๑ ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุท่ี สอบราคาซ้ือ 
                       ๒.๒ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ท่ีถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานของทางราชการและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ท่ีได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๒.๓ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศ     
สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ 
                       ๒.๔ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมข้ึนศาลไทย 
เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคําสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 
 
 
 
 
 
 



-๒- 
 

                 ๓. หลักฐานการเสนอราคา 
                       ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไว้นอกซอง  
ใบเสนอราคาเป็น ๒ ส่วน คือ 
                       ๓.๑ ส่วนท่ี ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล 
                                        (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ      
จดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                        (ข) บริ ษัทจํากัดหรือบริ ษัทมหาชนจํากัด ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการ           
จดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีผู้ถือหุ้นราย
ใหญ่ พร้อมรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๒) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 
                                (๓) ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นผู้เสนอราคาร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนาสัญญา
ของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ี
มิใช่สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (๑) 
                                (๔) หนังสือแสดงหลักฐานทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพ่ิม 
                                (๕) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๑ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   
๑.๖ (๑) 
                       ๓.๒ ส่วนท่ี ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้ 
                                (๑) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามข้อ ๔.๔ 
                                (๒) หนังสือมอบอํานาจซ่ึงปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมายในกรณีท่ีผู้เสนอราคามอบอํานาจ
ให้บุคคลอ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน 
                                (๓) บัญชีเอกสารส่วนท่ี ๒ ท้ังหมดท่ีได้ยื่นพร้อมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในข้อ   
๑.๖ (๒) 
 
                 ๔. การเสนอราคา 
                       ๔.๑ ผู้เสนอราคาต้องยื่นเสนอราคาตามแบบท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคานี้ โดยไม่มีเง่ือนไข 
ใดๆ ท้ังสิ้นและจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จํานวนเงินท่ีเสนอ
ต้องระบุตรงกันท้ังตัวเลขและตัวอักษร โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลง
จะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ด้วยทุกแห่ง 
                       ๔.๒ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดียว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเง่ือนไขท่ีระบุไว้ท้ายใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ท้ังนี้ ราคารวมท่ี
เสนอจะต้องตรงกันท้ังตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ โดยคิด
ราคารวมท้ังสิ้นซ่ึงรวมค่าภาษีมูลค่าเพ่ิม ภาษีอากรอ่ืน ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ ท้ังปวง จนกระท่ัง
ส่งมอบพัสดุให้ ณ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
 
 



-๓- 
 

                                         ราคาท่ีเสนอจะต้องเสนอกําหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน นับแต่วันเปิดซอง 
ใบเสนอราคา โดยภายในกําหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาท่ีตนได้เสนอไว้ และจะถอนเสนอราคามิได้ 
                       ๔.๓ ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกําหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถัดจากวันลงนามใน
สัญญาซ้ือขาย 
                       ๔.๔ ผู้เสนอราคาจะต้องส่งแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ 
ครุภัณฑ์ ไปพร้อมใบเสนอราคาเพ่ือประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะยึดไว้
เป็นเอกสารของทางราชการ 
                                สําหรับแค็ตตาล็อกท่ีแนบให้พิจารณา หากเป็นสําเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสําเนาถูกต้อง 
โดยผู้มีอํานาจทํานิติกรรมแทนนิติบุคคล หากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีความประสงค์จะขอดูต้นฉบับ
แค็ตตาล็อกผู้เสนอราคาจะต้องนําต้นฉบับมาให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ตรวจสอบภายใน ๓ วัน 
                       ๔.๕ ก่อนยื่นซอง สอบราคา ผู้เสนอราคาควรตรวจดูร่างสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ฯลฯให้ถ่ีถ้วนและเข้าใจเอกสาร สอบราคา ท้ังหมดเสียก่อนท่ีจะตกลงยื่นซอง สอบราคา ตามเง่ือนไขในเอกสาร   
สอบราคา 
                       ๔.๖ ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นซองใบเสนอราคาท่ีปิดผนึกซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึง ประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาซ้ือรถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ตํ่ากว่า ๒,๔๐๐ ซี
ซี โดยระบุไว้ท่ีหน้าซองว่า "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบราคา เลขท่ี ๗๕/๒๕๖๐" ยื่นต่อเจ้าหน้าท่ี ในวันท่ี         
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ถึงวันท่ี ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ       
กองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 

                                เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนซองสอบราคา แล้วจะไม่รับซอง สอบราคาโดยเด็ดขาด 

                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคา จะดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาแต่
ละรายว่า เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืนตามข้อ ๑.๕ (๑) ณ วันประกาศสอบราคา
หรือไม่ และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกก่อนการเปิดซองใบเสนอราคา 
                                หากปรากฏต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซองใบเสนอ
ราคาว่า มีผู้เสนอราคากระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ ๑.๕ (๒) และคณะ
กรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้
เสนอราคารายนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา และประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือก และ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน เว้นแต่คณะกรรมการฯ จะวินิจฉัย
ได้ว่า ผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้
มีการกระทําดังกล่าว 
                                ผู้เสนอราคาท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคา เพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่วันท่ีได้รับ
แจ้งจากคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุด 
                                คณะกรรมการเปิดซอง สอบราคาจะเปิดซองใบเสนอราคาของผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกดังกล่าวข้างต้น ณ ห้องประชุมกองคลัง อาคารบริหารงานกลาง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ในวันท่ี 
๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ต้ังแต่เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป 
 
 
 



-๔- 
 

                                การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคห้า ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซอง          
ใบเสนอราคา เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ    
อย่างยิ่งและในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซอง
ใบเสนอราคาท่ีได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิด
ซองใบเสนอราคาดังกล่าวได้ 
 
                 ๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณาราคา 
                       ๕.๑ ในการสอบราคา ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาตัดสินด้วย ราคารวม 
                       ๕.๒ หากผู้เสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคา      
ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นซองสอบราคาไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ แล้วคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
จะไม่รับพิจารณาราคาของผู้เสนอราคารายนั้น เว้นแต่เป็นข้อผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กน้อย หรือผิดพลาดไปจาก
เง่ือนไขของเอกสารสอบราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ ท้ังนี้เฉพาะในกรณีท่ีพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเท่านั้น 
                       ๕.๓ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ไม่พิจารณาราคาของผู้เสนอราคา โดยไม่มีการ   
ผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้ 
                                (๑) ไม่ปรากฏชื่อผู้เสนอราคารายนั้น ในบัญชีผู้รับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการ
รับเอกสารสอบราคา ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
                                (๒) ไม่กรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาอย่างหนึ่งอย่างใด หรือท้ังหมดใน
ใบเสนอราคา 
                                (๓) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารสอบราคา ท่ีเป็น
สาระสําคัญ หรือมีผลทําให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้เสนอราคารายอ่ืน 
                                (๔) ราคาท่ีเสนอมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไขเปลี่ยนแปลง โดยผู้เสนอราคามิได้ลงลายมือ
ชื่อพร้อมประทับตรา (ถ้ามี) กํากับไว้ 
                       ๕.๔ ในการตัดสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย มีสิทธิ์ให้ผู้เสนอราคาชี้แจงข้อเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือข้อเท็จจริงอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้อง
กับผู้เสนอราคาได้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีสิทธิท่ีจะไม่รับราคาหรือไม่ทําสัญญาหากหลักฐานดังกล่าวไม่มี
ความเหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง 
                       ๕.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะไม่รับราคาตํ่าสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือ
ราคาท่ีเสนอท้ังหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซ้ือในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรือ
อาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไม่พิจารณาจัดซ้ือเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ท้ังนี้เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ
เป็นสําคัญ และให้ถือว่าการตัดสินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นเด็ดขาด ผู้เสนอราคาจะเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ มิได้ รวมท้ังมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเป็นผู้ท้ิงงาน 
ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการเสนอราคากระทําการโดยไม่สุจริต 
เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เป็นต้น 
                       ๕.๖ ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซอง สอบราคาว่า ผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับ
การคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ ตามข้อ ๔.๖ เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอ่ืน 
ณ วันประกาศ สอบราคา หรือเป็นผู้เสนอราคาท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตาม
ข้อ ๑.๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อผู้เสนอราคาท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวออกจาก
ประกาศรายชื่อตามข้อ ๔.๖ และมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาลงโทษผู้เสนอราคารายนั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 



-๕- 
 

                                ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคาท่ีได้
ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองใบเสนอราคา
ดังกล่าวได้ 
 
                 ๖. การทําสัญญาซ้ือขาย 
                       ๖.๑ ในกรณีท่ีผู้ชนะการสอบราคาสามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของทาง
ราชการ นับแต่วันท่ีทําข้อตกลงซ้ือ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายจะพิจารณาจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือแทนการทํา
สัญญาตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ ก็ได้ 
                       ๖.๒ ในกรณีผู้ชนะการสอบราคา ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทําการของ
ทางราชการ หรือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเห็นว่าไม่สมควรจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ชนะการ 
สอบราคา จะต้องทําสัญญาซ้ือขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ กับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายภายใน ๗ วัน 
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งและจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจํานวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคาสิ่งของท่ี         
สอบราคาได้ให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายยึดถือไว้ในขณะทําสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้ 
                                (๑) เงินสด 
                                (๒) เช็คท่ีธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย โดยเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีทํา
สัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน ๓ วัน ทําการ 
                                (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดังระบุในข้อ 
๑.๔ (๑) 
                                (๔) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน 
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ซ่ึงได้แจ้งชื่อเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตาม
แบบหนังสือคํ้าประกัน ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๑) 
                                (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
                 หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบ้ีย ภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันท่ีผู้ชนะการสอบราคา (ผู้ขาย) 
พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซ้ือขายแล้ว 
 
                 ๗. อัตราค่าปรับ 
                       ค่าปรับตามแบบสัญญาซ้ือขายข้อ ๑๐ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒ ต่อวัน 
 
                 ๘. การรับประกันความชํารุดบกพร่อง 
                       ผู้ชนะการ สอบราคา ซ่ึงได้ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือทําสัญญาซ้ือขายตามแบบดังระบุในข้อ 
๑.๓ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชํารุดบกพร่องของสิ่งของท่ีซ้ือขายท่ีเกิดข้ึนภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า    
๑ ปี  นับถัดจากวันท่ีผู้ ซ้ือรับมอบ โดยผู้ขายต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน ๗ วัน            
นับถัดจากวันท่ีได้รับแจ้งความชํารุดบกพร่อง 
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                  ๙. ข้อสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ 
                       ๙.๑ เงินค่าพัสดุสําหรับการซ้ือรายได้มหาวิทยาลัยฯ 
                                การลงนามในสัญญาจะกระทําได้ต่อเม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้รับอนุมัติเงินค่า
พัสดุจาก รายได้มหาวิทยาลัยฯ แล้วเท่านั้น 
                       ๙.๒ เม่ือมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกผู้เสนอราคารายใดให้เป็นผู้ขายและได้ตกลงซ้ือ
สิ่งของตาม สอบราคาซ้ือ แล้วถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนําสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศ และของนั้นต้องนําเข้า
มาโดยทางเรือในเส้นทางท่ีมีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนด ผู้เสนอราคาซ่ึงเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้  
                                (๑) แจ้งการสั่งหรือนําสิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่า
ภายใน ๗ วัน นับต้ังแต่วันท่ีผู้ขายสั่งหรือซ้ือของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืนได้ 
                                (๒) จัดการให้สิ่งของท่ีซ้ือขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเช่นเดียวกับเรือ
ไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออ่ืนท่ีมิใช่
เรือไทย ซ่ึงจะต้องได้รับอนุญาตเช่นนั้นก่อนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเป็นของท่ีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม
ประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออ่ืน 
                                (๓) ในกรณีท่ีไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วยการ
ส่งเสริมการพาณิชยนาวี  
                       ๙.๓ ผู้เสนอราคาซ่ึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายได้คัดเลือกแล้วไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลง
ภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนดดังระบุไว้ในข้อ ๖ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้
ความเสียหายอ่ืน (ถ้ามี) รวมท้ังจะพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบของทางราชการ 
                       ๙.๔ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายสงวนสิทธิ์ท่ีจะแก้ไขเพ่ิมเติมเง่ือนไขหรือข้อกําหนดในแบบ
สัญญาให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี) 
  
  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดแนบท้ายประกาศ เลขที่ 75/2560 
 

รถพยาบาลการแพทย์แผนไทย (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบ ไม่ต่ํากว่า 2,400 ซีซี จํานวน 1   คัน 
คุณลักษณะ 

 ความต้องการจําเพาะ 
   1. รถพยาบาลท่ีสามารถทําความสะอาดสะดวกและมีประสิทธิภาพ 

  2. สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Basic Trauma Life Support ได้ 
  3. สามารถดูแลผู้ป่วยในระหว่างส่งต่อซ่ึงจําเป็นต้องใช้เครื่องช่วยหายใจได้ 
  4. อุปกรณ์การแพทย์ท่ีสําคัญทุกชิ้นสามารถนําออกไปใช้งานนอกรถพยาบาลได้อย่างสะดวก 
  5. มีเครื่องมือสื่อสารในเครือข่าย VHF โดยใช้ความถ่ีหลักท่ีหน่วยแพทย์กู้ชีวิตใช้อยู่ 

 6. มีตัวอักษร สัญลักษณ์ท่ีมองเห็นได้ง่าย และมีสัญญาณไฟและเสียงท่ีสมบูรณ์ สามารถให้ความม่ันใจและ
สร้างความปลอดภัยให้แก่ผู้ปฏิบัติ 
 
คุณลักษณะของรถพยาบาล ประกอบด้วย 
 1. คุณลักษณะของรถยนต์ 
 คุณลักษณะท่ัวไป 
 1.1 รถพยาบาล 
    1.1.1 เป็นรถยนต์ตู้สีขาว ตามมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ตัวถังรถ
และเครื่องยนต์ผลิตจากผู้ผลิตเดียวกัน และผู้ประกอบรถพยาบาลต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานคุณภาพ             
ISO 9001:2008 และต้องเป็นผู้ได้ใบรับอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ประกอบ, ดัดแปลงรถพยาบาลจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือต้องมีใบแต่งต้ังจากผู้ผลิตท่ีมีใบอนุญาต 
    1.1.2 ห้องคนขับและห้องโดยสารสามารถบรรทุกผู้ป่วยและผู้โดยสารอ่ืนได้ไม่น้อยกว่า 11 ท่ีนั่ง  
ทุกท่ีนั่งมีเข็มขัดนิรภัย 
    1.1.3  ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซลไม่น้อยกว่า 4 สูบ ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบ 
ไม่ต่ํากว่า 2,400  ซีซี มีกําลังเครื่องยนต์สุทธิ ไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์ ท่ีความเร็วรอบไม่เกิน 3,600 รอบต่อนาที 
    1.1.4 ระบบส่งกําลังเป็นคลัทช์แห้งแผ่นเดียว ควบคุมการทํางานด้วยระบบไฮดรอลิก 
    1.1.5 มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์ และเกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ 
  1.1.6 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้าเป็นแบบอิสระดับเบ้ิลวิชโบนและทอร์ชันบาร์สปริงพร้อมเหล็กกัน
โคลงล้อหลังแหนบซ้อนพร้อมโชคอัพ 
    1.1.7 ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาแรคแอนด์พีเนี่ยนพร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 
    1.1.8 ระบบห้ามล้อ ดิสก์เบรกล้อหน้า ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสก์เบรกท้ังสี่ล้อ 
    1.1.9 ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์ พร้อมท้ังอุปกรณ์และเคมีไฟฟ้าประจํารถครบถ้วน 
    1.1.10 ล้อและยางเป็นขนาด 195R15C หรือดีกว่าและวงล้อเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
    1.1.11 ความยาวช่วงล้อหน้า-หลัง ไม่น้อยกว่า 3,000 มม. ความสูงจากพ้ืนถนนถึงหลังคาไม่ตํ่ากว่า 
2,280 มม. 
 
 
 
 
 
 



-2- 
 

    1.1.12 ระบบปรับอากาศแบบแยกส่วน โดยมีคอยล์เย็นแยกปรับอากาศท้ังสอง ในห้องพยาบาล
เป็นแบบแอร์ติดท่ีเพดานด้านหน้าบน มีช่องไม่น้อยกว่า 4 ช่อง ระบบปรับอากาศใช้น้ํายาชนิดไม่ทําลายสิ่งแวดล้อม 
    1.1.13 กระจกเป็นแบบนิรภัยท้ังหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐานแบบสามารถป้องกันรังสี  
UV ได้ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ข้างหน้า 2 ข้าง ด้านคนขับความทึบแสง ไม่น้อยกว่า 50 เปอร์เซ็นต์ ยกเว้นกระจก
บังลมด้านหน้าติดแถบทึบเฉพาะส่วนบนมีขนาด 15 ซม. ด้านห้องพยาบาลมีความทึบแสงไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์ 
    1.1.14 ภายในรถมีผนังก้ันระหว่างคนขับ ออกจากช่วงหลังซ่ึงจัดเป็นห้องพยาบาลตรงกลางผนังก้ัน
มีหน้าต่างบานเลื่อนขนาด 65 x 35 ซม. พร้อมประตูฉุกเฉินขนาด 88 x 65 ซม. สามารถเข้าออกจากห้องคนขับได้ 
    1.1.15 กันชนหน้าเสริมชุดครอบกันชนหน้า ทําจากไฟเบอร์กลาส ทําสีตามตัวรถ พร้อมติดต้ัง
สัญญาณไฟฉุกเฉิน LED สีตามกฎหมายกําหนด 
    1.1.16 ชุดกันสาด ประตูซ้าย-ขวา ทําจากไฟเบอร์กลาส ผลิตข้ึนรูปด้วยระบบ RTM แข็งแรง
น้ําหนักเบา พ่นสีตามตัวรถ 
    1.1.17 ชุดระบบไฟสัญญาณ, และไฟส่องสว่างด้านหน้ารถเหนือคนขับ และด้านหลังสุดบนหลังคา
รถ จํานวน 4 ชุดโครงสร้างทําจากไฟเบอร์กลาส ติดต้ังสัญญาณไฟกระพริบ LED 4 ชุด และสปอร์ตไลท์ 4 ดวง     
เพ่ือช่วยให้เจ้าหน้าท่ีทํางานสะดวกเวลากลางคืนและเพ่ิมความปลอดภัยในขณะจอดปฏิบัติงาน ชุดไฟเบอร์หน้าหลัง 
ยังเป็นฐานไฟของไฟฉุกเฉินอีกด้วย 
    1.1.18 ชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน ชนิดยาวหน้า-หลัง 2 ชุด ประกอบด้วยดวงไฟแบบ LED                 
มีรายละเอียด ดังนี้ 
      คุณสมบัติโคมไฟ (ชุดหน้า) 
      1) สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (น้ําเงิน-น้ําเงิน) พร้อมสัญญาณเสียงไซเรน 5 เสียง ใช้ไฟ        
12 VDC เวลาพูด พูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซ่ึงสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มบนรีโมทไมโครโฟนเพียงชิ้นเดียวเท่านั้น 
      2) ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวงติดต้ังเพ่ือให้แสงกระพริบ ด้านหน้าเป็น LED สีน้ําเงิน 2 ชุด        
ท้ังด้านซ้ายและด้านขวาส่วนด้านข้างเป็น  LED สีน้ําเงิน 2 ชุดท้ังด้านซ้ายและด้านขวา และด้านหลังเป็น LED สีน้ํา
เงิน 2 ชุด ท้ังด้านซ้ายและด้านขวาฝาครอบทําด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต ชนิดใส ทนความร้อน 
      3) มีไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า 2 ชุด และด้านซ้าย-ขวาอีกด้านละ 1 ชุด ซ่ึงมี LED ชุดละ 4 ดวง 
      4) เป็นชุดสัญญาณไฟวับวาบใช้ LED ชนิด GEN3 ท่ีให้ความสว่างสูง 
      5) มีชุดควบคุมการทํางานของชุดหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC 
      6) เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิคส์ไซเรน กําลังขยาย 100 วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟฟ้า 12 VDC          
มีขนาดกะทัดรัดให้สัญญาณเสียง 5 แบบพร้อมมีไมโครโฟน สําหรับพูดกระจายเสียงได้ 
      7) ลําโพงสามารถรองรับกําลังขยายของเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ได้ 100 วัตต์ 
      8) ฝาครอบชุดลําโพง เป็นโพลีคาร์บอเนต 
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      คุณสมบัติไฟไซเรน (ชุดหลัง) 
      1) โคมไฟด้านหลังควบคุมด้วยกล่องควบคุมไฟไซเรนชุดเดียวกับด้านหน้า ซ่ึงสามารถสั่งเปิด-ปิด ชุด
สัญญาณไฟได้โดยกล่องควบคุมชุดเดียวกัน 
      2) ชุดสัญญาณไฟวับวาบชุดหลังใช้ LED ชนิด GEN3 ท่ีให้ความสว่างเช่นเดียวกับด้านหน้า 
      3) ฝาครอบชุดสัญญาณไฟวับวาบชุดหลัง บริเวณตรงกลางทําด้วยพลาสติกชนิดใส โพลีคาร์บอเนต 
และมีไฟLED ชนิด GEN3 ด้านหน้า 1 ชุด ด้านหลัง 2 ชุด ติดต้ังอยู่ภายใน ให้แสงสว่างสีขาวเข้ม ทํางานในลักษณะ
กระพริบ 
      4) ชุดสัญญาณไฟวับวาบ ชุดหลัง ด้านหลัง ซ้าย-ขวา และด้านข้าง ซ้าย-ขวา จะมีไฟ LED ชนิด 
GEN3 ให้แสงท่ี ขาวเข้มทํางานในลักษณะของไฟส่องสว่าง ด้านละ 1 ชุด เพ่ือเป็นจุดสังเกตเพ่ือให้ผู้ร่วมทางท่ีอยู่
ด้านหน้าซ้ายของรถพยาบาล สังเกตเห็นได้ชัดเจนข้ึน 
      5) ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร 
 
  วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาด 25 วัตต์ 
      1) เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดต้ังในรถยนต์ 
      2) เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมท่ีใช้งานได้ดี ในย่านความถ่ี 136 MHz ถึง 174MHz สามารถใช้งานได้
ท้ังระบบ Simplex และ Semi Duplex 
      3) ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรงไม่ตํ่ากว่า 12 Volls จาก Battary มีช่องความถ่ีในการใช้งานไม่น้อยกว่า 
128 ช่อง 
      4) เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย 
      5) ภาคส่งสัญญาณ 
          - มีกําลังส่งออกอากาศ (RF Power Output) ไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 
      6) อุปกรณ์ประกอบชุด 
          - ไมโครโฟน จํานวน 1 ชุด 
          - สายอากาศ 
          - หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย และภาษาอังกฤษจํานวน 1 ชุด 
 1.2 ห้องพยาบาล 
    1.2.1 ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตูปิด-เปิด เป็นชนิดบานเลื่อน และด้านหลังมีประตู ปิด-เปิด 
ยกข้ึนลงสําหรับยกเตียงผู้ป่วย เข้า-ออก จากรถพยาบาลได้ และประตูท้ังสองบานมีกุญแจล็อก 
    1.2.2 เพดานเป็นแบบเพดานแข็ง ผลิตจากไฟเบอร์กลาสข้ึนรูปตามตัวรถพร้อมติดหลอดไฟให้แสง
สว่างแบบทรงยาว (ชนิด LED.) ไม่น้อยกว่า 2 ดวง แยกสวิชท์ปิด-เปิด ตรงกลางเพดานห้องพยาบาลเป็นแผงไฟเบอร์ 
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
       1) ชุดเพดานเอนกประสงค์ โครงสร้างทําจากไฟเบอร์กลาสข้ึนรูปเสริมแรงพร้อมทําสีออกแบบเพ่ือ
ใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ 
       2) ราวจับมือสแตนเลส ทําจากสแตนเลสสตีล ขัดข้ึนเงา ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อแรงกัดกร่อน 
      3) ชุดไฟ LED โครงสร้างทําจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED ให้แสงสว่างท่ีนวลตาไม่
ส่งผลต่อสายตา 
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      4) ชุดไฟ LED ใช้กับระบบไฟ 12V DC ให้แสงสว่างกระจายท่ัวห้องโดยสาร 
      5) ชุดเสาแขวนถุงน้ําเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อแรงดึงรับน้ําหนักได้มากกว่า 
2 กก. 
      6) ชุดตะขอยึดสายรั้งตัวสําหรับเจ้าหน้าท่ีทํา CPR ผลิตจากโลหะ ทนทานต่อแรงดึงรับน้ําหนักได้ไม่
น้อยกว่า 90 กก. แข็งแรงทนทาน 
      7) พัดลมระบายอากาศบนหลังคา โครงสร้างผลิตจากพลาสติกชนิดท่ีมีความแข็งทนความร้อน
ขนาดใบพัด 8 นิ้ว จํานวน 10 ใบพัด ใบพัดลมทํามาจากพลาสติกใช้มอเตอร์ท่ีมีกําลังขับขนาด 10W. (12 VDC) เป็น
แบบรอบหมุนท่ีให้ความเร็วคงท่ี 
    1.2.3 ด้านหลังคนขับออกแบบให้มีเก้าอ้ีนั่งคู่หันหน้าไปทางท้ายรถ โครงสร้างทําจากไฟเบอร์กลาส
เบาะนั่งบุด้วย PVC สามารถเปิด-ปิดได้ ด้านล่างไว้สําหรับใส่อุปกรณ์ไฟฟ้า พนักพิงสามารถปรับลงมาเพ่ือขยายท่ีนั่ง
ในการดูแลคนป่วยได้สะดวก 
    1.2.4 ด้านซ้ายมือของเบาะนั่งติดผนังห้องคนขับเป็นอ่างล้างมือ มีฝาปิด-เปิด ทําจากไฟเบอร์กลาส
พร้อมสวิทซ์เปิด-ปิดน้ํา ด้านใต้เป็นท่ีเก็บถังน้ําดี และน้ําเสีย 
    1.2.5 ด้านบนอ่างล้างมือ เป็นแผงควบคุมระบบไฟฟ้าของห้องพยาบาล และชุดแปลงไฟจาก 12V 
DC/220V AC 
    1.2.6 ติดกับแผงไฟและอ่างล้างมือ เป็นห้องเก็บถังอ๊อกซิเจน ซ่ึงผลิตจากผนังไฟเบอร์กลาส 
สามารถบรรจุถังอ๊อกซิเจนขนาด 20 ลิตร 2 ถัง (แบบต้ัง) มีอุปกรณ์จับยึดถังอ๊อกซิเจน อย่างม่ันคง มีฝาปิด-เปิด ทํา
จากไฟเบอร์กลาส พร้อมชุดล็อก ด้านบนเปิดโล่ง เพ่ือสามารถมองเห็นชุดปรับแรงดันและสามารถเปิด-ปิดวาล์วถัง
อ๊อกซิเจนได้อย่างสะดวกสบาย 
    1.2.7 ด้านบนของถังอ๊อกซิเจน เป็นผนังไฟเบอร์กลาสสําหรับติดต้ังนาฬิการะบบดิจิตอล สามารถ
บอกเวลาวันท่ีและอุณภูมิได้ 
  1.2.8 ถัดจากห้องเก็บถังอ๊อกซิเจนเป็นตู้เก็บเวชภัณฑ์ ชนิดแขวนแบบมีฝาปิด แบบใสชนิดเลื่อนซ้าย-ขวาโครงสร้าง
ทําจากไฟเบอร์กลาส 
    1.2.9 ด้านล่างใต้ตู้เก็บเวชภัณฑ์ ชนิดแขวนจัดวางเป็นเก้าอ้ี แถวยาวชนิดพับเก็บข้ึนได้ สามารถนั่ง
ได้ไม่น้อยกว่า 3 ท่ีนั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย 3 จุด 
    1.2.10 กลางห้องพยาบาล เป็นพ้ืนไฟเบอร์กลาส บุด้วยอลูมิเนียมกันลื่น ตรงกลางจัดวางฐานเตียง 
ซ่ึงโครงสร้างทําจากไฟเบอร์กลาสข้ึนรูปเป็นชิ้นเดียวกับห้องพยาบาลบุด้วยสแตนเลสชนิดหนา เพ่ือรองรับเตียง
พยาบาล(Trolley Stretcher) และสามารถจัดวางรถเข็นผู้ป่วยวีลแชร์ได้ไม่น้อยกว่า จํานวน 2 คัน  พร้อมอุปกรณ์
รางสําหรับเคลื่อนรถเข็นผู้ป่วย วีลแชร์ ข้ึน-ลง รถพยาบาลได้ และมีอุปกรณ์สําหรับล็อกรถเข็นพยาบาลได้ 
    1.2.11 ด้านขวามือห้องพยาบาล จัดวางเก้าอ้ีแถวยาว ชนิด 4 ท่ีนั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย จํานวน      
4 จุด สามารถปรับจากท่ีนั่งเป็นเตียงผู้ป่วยสํารองเพ่ิมได้อีก 1 ท่ี ด้านล่างของท่ีนั่งเป็นช่องเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์ 
โครงสร้างทําจากไฟเบอร์กลาสข้ึนรูปตามตัวรถพร้อมพนักพิง โครงสร้างเป็นสแตนเลส พนักพิงพร้อมเบาะนั่งบุด้วย 
PVC 
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 2. ครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วยดังนี้ 
     2.1 ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล เบาะสีเหลืองแบบพับได้พร้อมเสาแขวนน้ําเกลือ (โครงสร้างผลิตจาก
อลูมิเนียมอัลลอยด์) จํานวน 1 ชุด 
     2.2 เก้าอ้ีเข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์) จํานวน 1 ตัว 
     2.3 เฝือกดามคอ จํานวน 1 ชุด 
     2.4 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง จํานวน   1 ชุด 
     2.5 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 12 VDC และ 220 VAC และมีแบตเตอรี่ในตัว จํานวน           
1 เครื่อง 
     2.6 ถังอ๊อกซิเจน ขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
     2.7 แผงระบบอ๊อกซิเจน และชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน 20 ลิตร พร้อมปลั๊กเสียบชุดอ๊อกซิเจนแบบติดผนัง 
และกระเปาะเพ่ิมความชื้นพร้อมอุปกรณ์การปรับไหลของอ๊อกซิเจน จํานวน 1 ชุด 
     2.8 ชุดเฝือกลมสุญญากาศ 3 ชิ้น จํานวน 1 ชุด 
     2.9 เฝือกดามหลังชนิดสั้น จํานวน 1 ชุด 
     2.10 เครื่องส่องกล่องเสียง จํานวน 1 ชุด 
     2.11 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 
     2.12 เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ จํานวน 1 เครื่อง 
     2.13 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบของเด็กและผู้ใหญ่ จํานวน 1 ชุด 
     2.14 ชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัด จํานวน 1 ชุด 
     2.15 ชุดล็อคศีรษะพร้อมเข็มขัดรัด จํานวน 1 ชุด 
     2.16 ไม้ดามแขน-ขา จํานวน 1 ชุด 
     2.17 กล่องปฐมพยาบาล 19 รายการ จํานวน 1 ชุด 
 
     คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ 
   2.1 ชุดเตียงรถเข็นพยาบาลเบาะสีเหลืองแบบพับได้พร้อมเสาแขวนน้ําเกลือ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียม 
อัลลอยด์แบบพับได้) รายละเอียดดังนี้ 
      2.1.1 ตัวเตียงและโครงทําจากอลูมิเนียม มีความแข็งแรง ทนทาน 
      2.1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทําจากอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี 
      2.1.3 พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 70 องศา โดยมีโช็คอัพช่วยรับน้ําหนักผู้ป่วย 
      2.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอ้ีเข็น สามารถทําได้สะดวกโดยเจ้าหน้าท่ีเพียงคนเดียว 
      2.1.5 มีเบาะรองนอน พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น 
      2.1.6 เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการทําความสะอาด 
      2.1.7 เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ 
      2.1.8 รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 300 กก. (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มายื่นในวัน
เสนอราคา) 
      2.1.9 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร 
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   2.2 เก้าอ้ีเข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์) รายละเอียดดังนี้ 
      2.2.1 ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ มีน้ําหนักเบา ขนาดเล็ก ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
      2.2.2 เก้าอ้ีพยาบาลชนิดนี้ ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บท่ีไม่สามารถนอนได้ 
      2.2.3 เก้าอ้ีชนิดนี้สามารถพับได้ 
      2.2.4 เก้าอ้ีชนิดนี้มี 4 ล้อ 
      2.2.5 เก้าอ้ีชนิดนี้มีท่ีจับ 4 ด้าม (สามารถพับได้) 
      2.2.6 บริเวณใต้เก้าอ้ีด้านข้างมีคันโยกท่ีสามารถโยก ข้ึน-ลงได้ 
      2.2.7 มี Safety Belts 2 เส้น เพ่ือป้องกันผู้ป่วยในขณะเคลื่อนย้าย 
      2.2.8 ใช้งานได้อย่างปลอดภัย ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและทําความสะอาด 
      2.2.9 รับน้ําหนักได้ไม่เกิน 160 กก. (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มายื่นในวันเสนอราคา) 
      2.2.10 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า5 ปี ในวันยื่นเอกสาร 
   2.3 เฝือกดามคอ รายละเอียดดังนี้ 
      2.3.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็น โฟมอ่อน 
      2.3.2 สามารถปรับขนาดได้ โดยมีสายรัดแบบปะติด 
      2.3.3 ด้านหน้ามีช่องสําหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้ 
      2.3.4 มี 3 ขนาด 
   2.4 ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง รายละเอียดดังนี้ 
      2.4.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง 
      2.4.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท 
      2.4.3 มีผ้าพันแขน 1 ชุด และผ้าพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งานได้สะดวก 
      2.4.4 สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร 
      2.4.5 ลูกยางสําหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่อยาง 2 ท่อ สะดวกต่อการควบคุม 
      2.4.6 ลูกยางสําหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน 
   2.5 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้า ใช้กับไฟฟ้า 12 VDC และ 220 VAC มีแบตเตอรี่ในตัว รายละเอียดดังนี้ 
      2.5.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลับ 220 โวลท์ และมีแบตเตอรี่แบบชาร์จได้
ภายในตัวเครื่องน้ําหนักเบาสามารถออกสนามได้ 
      2.5.2 มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด 
      2.5.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 500 มิลลิบาร์ และอัตราการไหลของอากาศไม่น้อย
กว่า 15 ลิตรต่อนาที 
      2.5.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุ ไม่น้อยกว่า 900 มิลลิลิตร จํานวนไม่น้อยกว่า 
1 ใบ 
      2.5.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร 
      2.5.6 แบตเตอรี่ภายในตัวเครื่องเป็นแบบท่ีสามารถทําการชาร์จไฟได้ทันที โดยไม่ต้องรอให้ไฟหมด 
      2.5.7 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร 
   2.6 ถังอ๊อกซิเจนขนาด 20 ลิตร พร้อมขาจับ รายละเอียดดังนี้ 
      - ถังอ๊อกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียม ทนแรงดันสูงขนาด 20 ลิตร จํานวน 2 ถัง 
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   2.7 แผงระบบอ๊อกซิเจนและชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน (ใช้กับถังอ๊อกซิเจนขนาด 20L) พร้อมกระเปาะวัด
ความชื้นและปลั๊กเสียบชุดอ๊อกซิเจนแบบติดผนัง         รายละเอียดดังนี้ 
      2.7.1 ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน สําหรับถัง Oxygen cylinder 20 litre 
          - Regulator แบบ 1 เกจวัด เป็นอุปกรณ์ท่ีใช้ลดแรงดันเกจ (Gauge) ท่ี 1 วัดแรงดัน
ภายในถัง 
          - Humidifier with Flow meter สามารถปรับปริมาณการไหลของอากาศ 0-15 
litre/minute 
          - Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก) 
      2.7.2 ปลั๊กเสียบชุดอ๊อกซิเจนแบบติดผนัง 
   2.8 ชุดเฝือกสุญญากาศ 3 ชิ้น รายละเอียดดังนี้  
เฝือกลมสุญญากาศ ใช้สําหรับดามแขน-ขา ของผู้ท่ีได้รับบาดเจ็บ เฝือกลมมีท้ังหมด 3 ชิ้น ประกอบด้วย เฝือกดาม
แขน 2 ชิ้น เฝือกดามขา 1 ชิ้น 
      2.8.1 เฝือกดามแขนชิ้นท่ี 1 มีความกว้าง 30 ซม.    ความยาว 50 ซม. 
      2.8.2 เฝือกดามแขนชิ้นท่ี 2 มีความกว้าง 50 ซม.    ความยาว 70 ซม. 
      2.8.3 เฝือกดามขา มีความกว้าง 70 ซม. ความยาว   100 ซม. 
      2.8.4 มีกระบอกสําหรับสูบลม 1 อัน 
      2.8.5 มีกระเป๋าสําหรับใส่เฝือกลมสุญญากาศ 1 ใบ 
   2.9 เฝือกดามหลังชนิดสั้น รายละเอียดดังนี้ 
      2.9.1 โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ท่ีมีความทนทาน และง่ายต่อการทําความสะอาด 
      2.9.2 โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดท่ีแน่นหนา 3 สี คือสีเขียว สีเหลือง สีแดง 
      2.9.3 การใช้งาน เม่ือผู้ป่วยสวมชุด Body Splint เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว บริเวณศีรษะจะได้รับการ
ป้องกันจากเฝือกคอจากนั้น จึงทําการเคลื่อนย้ายไปยัง Spine Board และนําส่งโรงพยาบาลเพ่ือทําการรักษาต่อไป 
   2.10 เครื่องส่องกล่องเสียง รายละเอียดดังนี้ 
      2.10.1 เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วนําแสง FIBER OPTIC 
      2.10.2 ใช้ถ่านไฟฉายขนาดกลาง 2 ก้อน 
      2.10.3 หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ (HANDLE) 
      2.10.4 สวิทช์จะทํางานเม่ือประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ากับด้ามถือแสงสว่างจะส่องผ่าน
แผ่นตรวจ 
      2.10.5 ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจทําด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
      2.10.6 ด้ามถือสามารถถอดได้ 2 ข้าง ท้ังหัวและท้ายเพ่ือสะดวกในการเปลี่ยนถ่านและหลอดไฟ  
ฝาปิดเป็นแบบเกรียวหมุนปิดสนิทใช้งานง่ายสะดวกในการทําความสะอาดและดูแลรักษา 
      2.10.7 สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมท่ีเป็นผลิตภัณฑ์มาตรฐานสากล 
      2.10.8 แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER OPTIC 
          - แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 สําหรับผู้ใหญ่   จํานวน 1 อัน 
          - แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 สําหรับผู้ใหญ่   จํานวน 1 อัน 
          -  แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 สําหรับผู้ใหญ่   จํานวน 1 อัน 
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      2.10.9 รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับต้ังแต่วันมอบของครบ 
        อุปกรณ์ประกอบ 
            - หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดส่องมาตรฐานพร้อมใช้ จํานวน 1 หลอด 
            - กล่องเก็บอุปกรณ์ จํานวน 1 ใบ 
   2.11 เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้ 
      2.11.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจให้กลับทํางานได้อย่างปกติโดยใช้ไฟฟ้าและมีระบบบันทึก สัญญาณ
ลงหน่วยความจําในตัวเครื่องได้ไม่น้อยกว่า 90 นาที 
       2.11.2 มีระบบชาร์จพลังงานอัตโนมัติ เม่ือใช้งานเครื่อง AED (Automated External 
Defibrillation) พร้อมท้ังและมีเสียงพูด (Voice Prompt) แนะนําข้ันตอนการใช้งานและ การทํา CPR 
      2.11.3 ตัวเครื่องมีขนาดกะทัดรัด มีหูหิ้ว เคลื่อนย้ายได้สะดวกน้ําหนักรวมแบตเตอรี่ไม่มากกว่า   
2.5 กิโลกรัม และมีขนาดของเครื่องไม่มากกว่าความกว้าง 250 mm x ความลึก 315 mm x ความสูง 100 mm 
      2.11.4 ตัวเครื่องสีส้มสามารถมองเห็นได้ในระยะไกลทําให้สามารถนํามาใช้งานได้อย่างรวดเร็ว 
      2.11.5 ตัวเครื่องมีระบบการสื่อสารข้อมูลกับอุปกรณ์ภายนอกชนิด Bluetooth เพ่ือเช็คสถานะการ
ใช้งานของเครื่อง AED การตรวจสอบระบบการใช้งานท่ีผ่านมาและรูปคลื่นไฟฟ้าหัวใจท่ีผ่านการกระตุ้นหัวใจมาแล้ว
ได้ 
      2.11.6 มีแบตเตอรี่ ชนิด Nickel-Metal Hydride ขนาด 30 V, 3V อยู่ภายในตัวเครื่องสามารถ 
Standby ได้ไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะมีสัญญาณไฟสีเขียว 4 ระดับ เพ่ือแสดงพลังงานของ Battery และกรณีท่ีไม่มี
พลังงานจะแสดงสัญญาณให้ เห็นเป็นไฟสีแดง 
      2.11.7 มีมาตรฐานความปลอดภัยของ IEC60529:2001, IP55, IEC 60068-2-27:1987 50G, IEC 
6008-2-29:1987 10G พร้อมมาตรฐานระบบสั่นสะเทือน MIL-STD-810F 514.5 Categories 4, MIL-STD-810 
Category 9 และมาตรฐานการตกกระทบตาม IEC 60068-2-32:1975.Amendment 2:1990 1.2 m 
 
     คุณสมบัติเฉพาะทางเทคนิค                                        
       1) ภาคกระตุกหัวใจผู้ป่วย 
          - เป็นเครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าท่ีมี Output Waveform แบบ Truncated Exponential 
Constant Power Biphasic 
          - สามารถติด PAD Electrode สําหรับการกระตุกหัวใจโดยไม่จําเป็นต้องกําหนดข้ัว (Non-
Polarization) 
          - มีระบบการตรวจสอบอายุการใช้งานของ PAD Electrode อัตโนมัติ 
          - มีระบบตรวจสอบเครื่องอัตโนมัติก่อนการใช้งานเม่ือเปิดฝาเครื่อง 
          - พลังงานท่ีปล่อยไปกระตุ้นหัวใจหน่วยเป็นจูล (Joules) ตามค่ามาตรฐานต้ังแต่ 50, 70,100,150, 
และ 200 จูล 
          - มีสวิทซ์เลือกรูปแบบการใช้งานสําหรับเด็ก (Child Mode) และ ผู้ใหญ่ (Adult Mode) 
          - มีโปรแกรมวิเคราะห์การเต้นผิดปกติคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (Arrhythmia Analysis) ได้ไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
               - VF 
               - VT 
               - Non-shock 
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          - มีระบบ Automatic internal discharge เม่ือเกิดเหตุการณ์ ดังนี้ 
             - หลังจาก 30 วินาทีท่ีไม่ได้มีการกดปุ่ม Shock 
             - แผ่น PAD ไม่ได้ติดกับผู้ป่วยและตัวเครื่อง AED 
             - คลื่นไฟฟ้าหัวใจเต้นปกติ 
             - ระบบตรวจสอบตัวเอง (Self-Test) 
          - มีระบบทดสอบสภาวะความพร้อมใช้งานของเครื่องอัตโนมัติไม่น้อยกว่า ดังนี้ 
             - แสดงสถานะการทํางาน: แสงสีเขียวแสดงพร้อมใช้งานและแสงสีแดงไม่พร้อมใช้งาน 
             - แสดงสถานะการติด PADS กับผู้ป่วยในกรณีพร้อมใช้งานหลอดไฟสีแดงจะดับ และในกรณีท่ี
หลอดไฟกระพริบตลอดเวลาแสดงว่า PADS ไม่ติดกับหน้าอกของผู้ป่วย 
             - แสดงสถานะปริมาณไฟฟ้าในแบตเตอรี่ ไม่น้อยกว่า 5 ระดับ 
             - แสดงสถานะเม่ือเลือกใช้ Mode Child 
          - ระบบชาร์จพลังงานอัตโนมัติ AED (Automated External Defibrillation) เม่ือเกิด VT/VF 
        อุปกรณ์การใช้งาน 
             - PADS Electrode สําหรับผู้ใหญ่ 1 ชิ้น 
             - Carrying Bag 1 ชุด 
             - คู่มือการใช้งาน 1 เล่ม 
 
   2.12 เครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ รายละเอียดดังนี้ 
      2.12.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจแบบอัตโนมัติ เหมาะสําหรับการใช้งานลําเลียงผู้ป่วยหรือใช้ในกรณี
ฉุกเฉิน โดยสามารถปรับและควบคุมปริมาตรอากาศในการหายใจเข้า-ออก (Tidal Volume) และอัตราการหายใจ 
(Breath Per Min) ได้ 
      2.12.2 ตัวเครื่องทําจากวัสดุ ABS ซ่ึงทนต่อแรงกระแทกและแรงสั่นสะเทือนได้ถึง 100 G 
      2.12.3 มีภาคการแสดงผลสําหรับค่าอัตราการหายใจ และค่าแรงดันภายในทางเดินหายใจ (Airway 
Pressure) เป็นชนิด LED สามารถมองเห็นได้ชัดเจนในเวลากลางวันและกลางคืน 
      2.12.4 สามารถปรับต้ังค่าอัตราการหายใจของผู้ป่วยได้ต้ังแต่ 5-30 ครั้งต่อนาที และสามารถ
กําหนดเวลาในการหายใจเข้าเป็น 1 วินาที หรือ 2 วินาทีได้ โดยมีค่าอัตราการไหลของก๊าซต้ังแต่ 12-36 LPM 
      2.12.5 มีระบบ Assist-control ในกรณีท่ีป่วยเริ่มหายใจได้เอง โดยมีค่า Trigger น้อยกว่า -2 cm 
H2O 
      2.12.6 สามารถทํางานได้โดยใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ขนาด D จํานวน 2 ก้อน เพ่ือกําหนดค่า
อัตราการหายใจและสัญญาณเตือนและสามารถใช้งานได้ต่อเนื่องนาน 48 ชั่วโมง เม่ือกําหนดค่าอัตราการหายใจไม่
เกิน 10 ครั้ง ต่อนาที 
      2.12.7 มีระบบสัญญาณเตือน เม่ือเกิดความผิดปกติ 
      2.12.8 มีสวิทซ์สําหรับ เปิด-ปิด การทํางานของเครื่อง อยู่ทางด้านหน้า มองเห็นได้ชัดเจน 
      2.12.9 รับประกันคุณภาพเป็นเวลา 1 ปี 
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   2.13 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบของเด็กและผู้ใหญ่ รายละเอียดดังนี้ 
      2.13.1 ทําจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย Mask No.5 สําหรับผู้ใหญ่ 1 
อัน และ Mask No.3 สําหรับเด็ก 1 อัน 
      2.13.2 ถุงลมทําจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นภายในตัวลูกยางผิวด้านนอกหยาบสลับเรียบ 
เพ่ือความกระชับขณะบีบ ผิวด้านเรียบเป็นมันทําความสะอาดง่าย สําหรับผู้ใหญ่ไม่น้อยกว่า 1,400 มล. และมี
สําหรับเด็ก ไม่น้อยกว่า 450 มล. 
      2.13.3 พร้อมถุงสํารองออกซิเจน 
      2.13.4 พร้อมสายออกซิเจน 1 เส้น 
   2.14 ชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัด   รายละเอียดดังนี้ 
      2.14.1 ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเม่ือรัดเข็มขัด Safty Belt 
      2.14.2 ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT 
      2.14.3 สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะได้ 
      2.14.4 เหมาะสําหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก
สถานท่ีและผู้ได้รับบาดเจ็บ 
      2.14.5 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 ซม. มีความหนา
พร้อมฐานไม่เกิน 7 ซม. 
      2.14.6 มีน้ําหนักไม่เกิน 7.5 กก. 
      2.14.7 รับน้ําหนักได้ไม่น้อยกว่า 180 กก. (พร้อมเอกสารรับรองจากหน่วยงานราชการ มายื่นในวัน
เสนอราคา) 
      2.14.8 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร 
   2.15 ชุดล็อกศีรษะพร้อมเข็มขัด รายละเอียดดังนี้ 
      2.15.1 ผลิตจากก้อนโฟมข้ึนรูปท่ีมีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวณระนาบเดียวกับ
ช่องหูเพ่ือสังเกตอาการผู้ป่วย 
      2.15.2 สามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecher ได้ 
      2.15.3 ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT 
      2.15.4 ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันน้ําได้ ทําให้ง่ายต่อการทํา
ความสะอาด 
      2.15.5 ขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 26 x 18 ซม. 
   2.16 ไม้ดามแขน – ขา รายละเอียดดังนี้ 
      2.16.1 ทําจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างทําความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึมผ่านได้ดี 
บรรจุในกระเป๋าพร้อมหูหิ้วมีซิป 
      2.16.2 ไม้ดามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่น้อย 14 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 84 ซม. หนาไม่น้อยกว่า        
1 ซม. ส่วนรองรับปลายเท้ากว้างไม่น้อยกว่า 14 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
      2.16.3 ไม้ดามแขน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. ยาว ไม่น้อยกว่า 57 ซม. หนาไม่น้อยกว่า 1 ซม. 
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   2.17 ชุดกล่องปฐมพยาบาล 19 รายการ ได้แก่ 
      2.17.1 ถังอ็อกซิเจน 2 ลิตรพร้อมอุปกรณ์ จํานวน 1 ชุด 
      2.17.2 เครื่องช่วยหายใจแบบมือบีบ จํานวน 1 ชุด 
      2.17.3 หูฟัง จํานวน 1 ชุด 
      2.17.4 เครื่องวัดความดันโลหิตแบบมือบีบ จํานวน 1 ชุด 
      2.17.5 เครื่องดูดเสมหะแบบมือบีบ จํานวน 1 ชุด  
      2.17.6 สายดูดเสมหะ Size 6"8"12"14" จํานวน 4 เส้น (size ละ 1 เส้น) 
      2.17.7 หน้ากากสําหรับทํา CPR จํานวน 1 ชุด 
      2.17.8 ไฟฉาย จํานวน 1 อัน 
      2.17.9 ท่ีกดลิ้นสแตนเลส จํานวน 1 อัน 
      2.17.10 กรรไกรขนาด 13 cm,14 cm. จํานวน 2 อัน (ขนาดละ 1 อัน) 
      2.17.11 คีมคีบ จํานวน 1 อัน 
      2.17.12 ปรอทวัดไข้อินฟาเรด จํานวน 1 เครื่อง 
      2.17.13 เทปแต่งแผล จํานวน 1 ม้วน 
      2.17.14 ผ้าก๊อตในซองสูญญากาศ Size3"x3" จํานวน 6 ซอง 
      2.17.15 เบตาดีน จํานวน 1 ขวด 
      2.17.16 ถุงมืออนามัย จํานวน 1 กล่อง 
      2.17.17 ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 6" จํานวน 3 ม้วน 
      2.17.18 พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิ้น) จํานวน 1 กล่อง 
      2.17.19 ท่ีหนีบสายสะดือ จํานวน 6 คู่ 
 
 3. คุณลักษณะอ่ืนๆ 
   3.1 ชุดระบบแปลงไฟ 12V DC / 220V AC รายละเอียดดังนี้ 
      3.1.1 เบรกเกอร์ขนาด 30แอมป์ พร้อมปุ่มTEST ใช้ได้ต้ังแต่ 100 – 220 โวลท์ ความถ่ี 50 / 60 
Hz ทนกระแส 30แอมป์ 
      3.1.2 ฟิวส์ 10แอมป์ 250 โวลท์ 1ตัว 
      3.1.3 ไฟแจ้งสถานะขณะทํางาน 
      3.1.4 สวิทซ์ปรับเลือกการทํางานว่าต้องการใช้งาน 220V AC หรือ 12V DC. 
      3.1.5 มิเตอร์บอกกําลังไฟ 0 – 300V AC 50 / 60 Hz 
      3.1.6 มิเตอร์บอกกําลังไฟ 0 – 30V DC กระแสตรง 
      3.1.7 สวิทซ์ควบคุมระบบไฟ 12 โวลท์ 
   3.2 ชุดกริ่งกดสัญญาณฉุกเฉิน รายละเอียดดังนี้ 
    ใช้สําหรับกดกริ่งเพ่ือเป็นสัญญาณฉุกเฉินท่ีต้องการบอกถึงสิ่งผิดปกติในห้องโดยสาร กรณีฉุกเฉิน เม่ือต้องการ
ติดต่อกับห้องโดยสาร ด้านหน้าอย่างฉับพลัน ประกอบด้วยสวิทซ์ท่ีเป็นแป้นกดกริ่งสัญญาณจากห้องโดยสาร และตัว
กริ่งสัญญาณไฟฟ้า 12V DC ติดต้ังท่ีด้านหน้า ตัวแป้นกดกริ่งสัญญาณเป็นพลาสติก ABS ฉีดข้ึนรูป อบสีอย่างดี เนื้อ
แข็งแรงทนทานไม่แตกหักง่าย 
       - ตัวกริ่งรับสัญญาณท่ีใช้ติดต้ังด้านหน้า ทําจากโลหะข้ึนรูป แข็งแรง ทนทาน 
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   3.3 ราวจับด้านข้างประตู สแตนเลส รายละเอียดดังนี้ 
      3.3.1 ราวจับข้างประตู ใช้สําหรับจับยึดขณะก้าวข้ึน-ลง จากภายในห้องโดยสารเพ่ิมความสะดวก
ขณะปฎิบัติหน้าท่ี 
      3.3.2 ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไม่เป็นสนิม มีความแข็งแรงทนทานต่อการ
ยึดจับเป็นอย่างดี 
      3.3.3 มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 50 ซม. 
      3.3.4 ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล 
   3.4 เก้าอ้ีด้านหลังคนขับ รายละเอียดดังนี้ 
      3.4.1 ชุดเบาะนั่งได้ออกแบบเป็นพิเศษเฉพาะรถพยาบาล มีความแข็งแรง ทนทาน จํานวน 1 แถว 
พร้อมเข็มขัดนิรภัยไม่น้อยกว่า 1 จุด เสริมฟองน้ําและบุ PVC 
      3.4.2 โครงสร้างทําจากไฟเบอร์กลาส รองรับน้ําหนักผู้นั่งได้อย่างเหมาะสมด้านล่างใช้สําหรับเก็บ
อุปกรณ์แปลงไฟ 
      3.4.3 เบาะนั่งและพนักพิงทําจากฟองน้ําอย่างดี ไม่แข็งกระด้างและนิ่มจนเกินไป พร้อมบุด้วย PVC 
เข้ารูปกับสรีระและน้ําหนักของผู้นั่ง 
      3.4.4 เข็มขัดนิรภัย ทําจากผ้าไนล่อน มีความเหนียวและทนต่อแรงดึงสูง สามารถล็อกและปลดได้
อย่างสะดวกรวดเร็วเพ่ือความปลอดภัยต่อผู้นั่ง 
   3.5 นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล รายละเอียดดังนี้ 
      - นาฬิกาบอกเวลาติดผนังรถพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ปี พร้อมเวลา
อย่างละเอียด 
   3.6 ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส รายละเอียดดังนี้ 
      3.6.1 Stretcher Base เหมาะสําหรับรถพยาบาล 
      3.6.2 สามารถเก็บ Spine Board หรือ Scoop Stretcher ไว้ด้านใต้ได้ 
 
 4. เง่ือนไขเฉพาะ 
   4.1 สําหรับตัวรถยนต์ รายละเอียดดังนี้ 
      4.1.1 ผู้เสนอราคาต้องเป็นผู้ผลิตโดยตรง หรือผู้นําเข้าโดยตรงหรือตัวแทนจําหน่ายท่ีได้รับการ
แต่งต้ังจากบริษัทผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าโดยตรง หรือเป็นผู้ประกอบติดต้ัง รถพยาบาล ท่ีมีประสบการณ์ การประกอบ
ติดต้ังอุปกรณ์รถพยาบาลให้กับหน่วยงานของทางราชการ โดยแนบหลักฐานมาพร้อมในวันยื่นเอกสาร 
      4.1.2 ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
      4.1.3 ผู้ซ้ือสามารถนํารถยนต์พยาบาลเข้าใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐาน ท่ีได้รับการ
รับรองจากผู้ผลิตหรือผู้นําเข้าโดยตรง โดยแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร 
      4.1.4 รับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 50,000 กิโลเมตร (ห้าหม่ืนกิโลเมตร) หรือระยะเวลา ไม่น้อย
กว่า 1 ปี นับต้ังแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อนหากมีการชํารุดเสียหายในกรณีใช้งาน
ตามปกติ ผู้ขายต้องรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่าเว้นแต่กรณีท่ีเกิดอุบัติเหตุ หรือภัย
ธรรมชาติ 
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      4.1.5 มีคู่มือการใช้งานและการบํารุงรักษาเป็นภาษไทย ตามมาตรฐานของบริษัทผู้ผลิต จํานวน 1 ชุด 
      4.1.6 มีแผนผังการเดินสายไฟฟ้า 
      4.1.7 ผู้ขายต้องให้บริการในการบํารุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉิน โดยไม่คิดมูลค่าค่าแรงภายใน
ระยะเวลา หรือระยะทางท่ีศูนย์บริการมาตรฐาน 
      4.1.8 ผู้เสนอราคาต้องดําเนินการจดทะเบียนรถยนต์พยาบาลให้แล้วเสร็จโดยไม่คิดมูลค่า 
      4.1.9 รถพยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉินท่ีส่งมอบต้องพ่นวัสดุกันสนิม โดยมีหนังสือรับรอง
การประกันสนิม 5 ปี หรือ 100,000 กิโลเมตร 
   4.2 ห้องพยาบาล รายละเอียดดังนี้ 
      4.2.1 อุปกรณ์ชิ้นส่วนท่ีติดต้ังต้องเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้น ท่ีไม่เคยใช้งานมาก่อน 
      4.2.2 รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 1 ปี นับต้ังแต่วันท่ีคณะกรรมการตรวจรับของเป็นท่ีเรียบร้อย
แล้วเป็นต้นไป 
      4.2.3 สําหรับครุภัณฑ์การแพทย์ 
        - ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งาน หรือในการสาธิตมาก่อน 
        - ผู้เสนอราคาต้องยื่น Catalog ตัวจริง หรือแบบรูป แสดง ยี่ห้อ, รุ่น, ประเทศผู้ผลิต ของครุภัณฑ์
การแพทย์ในหมวด ข. มาท้ังหมดในวันยื่นเอกสาร 
        - หากเกิดการชํารุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกันและทําการแก้ไขแล้วถึง 3 ครั้ง ผู้ขายต้องนํา
ชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้ 
        - จัดฝึกอบรมบุคลาการหรือหน่วยงานท่ีใช้ในการบํารุงรักษาครุภัณฑ์การแพทย์รุ่น (Model)          
ท่ีส่งมอบโดยไม่คิดมูลค่าใด ๆ ท้ังสิ้น 
        - มีคู่มือการใช้งานและบํารุงรักษาท้ังภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 
        - ผู้ขายต้องทําหนังสือรับประกันคุณภาพเป็นเวลาอย่างน้อย 1 ปี ให้แก่ผู้ซ้ือ นับต้ังแต่วันท่ี
คณะกรรมการตรวจรับของเรียบร้อยแล้ว 
        - อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ช่วยชีวิตฉุกเฉินท่ีออกแบบให้ยึดติดกับตัวถังรถ          
ต้องยึดติดได้อย่างม่ันคงแข็งแรงไม่หลุดง่ายขณะรถกําลังขับเคลื่อน 
      4.2.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งรูปแบบ (Shop Drawing) ท้ังภายนอกและภายในท่ีแสดงตําแหน่ง
อุปกรณ์ 
      4.2.5 ครุภัณฑ์การแพทย์ตามข้อกําหนดในวันยื่นเอกสาร 
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