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รายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ 

1. ชื่อครุภัณฑ์     รถพยาบาล (รถตู้)  

2. จ านวนที่ต้องการ 1  คัน 

3. รายละเอียดทั่วไป 

3.1 เป็นรถพยาบาลที่ให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Advanced Life Support และส่งต่อผู้ป่วยไปยัง

โรงพยาบาลอื่นได้ 

3.2 มีสัญญาณแสงและเสียง พร้อมตัวอักษร ที่มองเห็นได้ง่ายสร้างความมั่นใจ และสร้างความปลอดภัยให้แก่

ผู้ปฏิบัติงานมาตรฐานความปลอดภัยที่ส านักสาธารณสุขฉุกเฉิน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ก าหนดขึ้นด้วย 

4. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 

คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 หมวด คือ 

1. หมวดคุณลักษณะของรถยนต์ (รถตู้) 

2. หมวดคุณลักษณะของอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

4.1 หมวดคุณลักษณะของรถยนต์ (รถตู้) มีรายละเอียดดังนี้ 

คุณลักษณะท่ัวไป 

4.1.1 เป็นรถตู้โดยสารที่ดัดแปลงมาเพ่ือใช้เป็นรถพยาบาล  สีขาว สภาพใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 

4.1.2 ความสูงตัวรถยนต์ก่อนดัดแปลงจากพ้ืนถนนถึงหลังคาไม่น้อยกว่า 2,280 มม.  และความกว้าง

ภายนอกตัวรถไม่ต่ ากว่า 1,690 มม.  สามารถบรรทุกผู้ป่วยนอนในรถได้ 1 คน   และผู้โดยสาร

อ่ืนไดอี้กไม่น้อยกว่า 2 ที่นั่ง ทุกทีน่ั่งมีเข็มขัดนิรภัยแบบดึงกลับอัตโนมัติ  

4.1.3 กระจกเป็นแบบนิรภัยทั้งหมด ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน    

4.1.4 ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ  

4.1.5 ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับส่งวิทยุคมนาคม ตามข้อ 4.1.24 

4.1.6 มีผนังกั้นห้องคนขับและห้องพยาบาลออกจากกัน  โดยมีช่องกระจกบานเลื่อนส าหรับสื่อสาร

ระหว่างห้องคนขับและห้องพยาบาล 
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4.1.7 มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินที่กฎหมายก าหนดแถวยาวแบบกระพริบ  ติดตั้งด้านหน้ารถเหนือคนขับ

แบบใช้ได้กับไฟรถยนต์ทั้ง 12 V และชนิดดวงเดี่ยวกระพริบแบบแฟลชติดตั้งด้านหลังสุดบน

หลังคารถ 

4.1.7.1 เป็นไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว  ประกอบด้วยหลอดไฟ LED  ชนิดประหยัดไฟ  ภายใน           

เป็นหลอด LED  เป็นชุด ๆ ไม่น้อยกว่า 8 ชุดให้ความเข้มของแสงตามมาตรฐานผู้ผลิต  

4.1.7.2 ฝาเลนส์ครอบดวงไฟแบบใสท าด้วยวัสดุโพลีคาร์บอเนต  ขนาดของแผงไฟ (ไม่รวม 

ขาติดต้ัง) ยาวไม่น้อยกว่า 120 ซม. กว้างไม่น้อยกว่า  25 ซม.    

4.1.7.3 ชุดหลอด LED ด้านขวาให้แสงสีแดง ด้านซ้ายให้แสงสีน้ าเงิน  

4.1.8 บนหลังคากึ่งกลางส่วนท้ายติดตั้งโคมไฟกระพริบแบบแฟลชสีน้ าเงิน ชนิดหลอดไฟ XENON  

แบบดวงเดี่ยว    จ านวน  1 โคม  

4.1.9 มีเครื่องขยายเสียงพร้อมล าโพง ขนาด 100 วัตต์  ใช้กับไฟกระแสตรง 12 โวลท์  จ านวน 1 เครื่อง 

ติดตั้งอยู่ในห้องคนขับประกอบไปด้วย 

4.1.9.1 มีปุ่มหมุนเปิด-ปิดและเพ่ิม-ลดเสียง ไมโครโฟนและไซเรน 

4.1.9.2 มีไมโครโฟน มีสวิทซ์ส าหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโฟนเป็นแบบ

 Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พร้อมที่ยึดไมโครโฟน 

4.1.9.3 เลือกปรับเสียงไซเรน  ให้ความแตกต่างของเสียงได้ ไม่น้อยกว่า 4 เสียง   

4.1.9.4 มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบชั่วคราว  สามารถประกาศได้ทันทีที่ต้องการ และ 

เสียงดังกล่าวสามารถปรับแทรกเข้าไประหว่างเสียงไซเรน 

4.1.10 ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตูปิด-เปิด เป็นชนิดบานเลื่อนและด้านหลังมีประตูปิด-เปิดยกขึ้น-ลง          

ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออกจากรถพยาบาลได้   

4.1.11 ติดตั้งพัดลมไฟฟ้าระบายอากาศ  จ านวน 1 เครื่อง โดยมีสวิทซ์ปิด – เปิด ภายในห้องพยาบาล  

ฝาครอบด้านบนท าด้วยพลาสติก ABS เป็นรูปทรงคล้ายหมวกจักรยานเพ่ือป้องกันน้ าไม่ให้เข้าห้อง

พยาบาล โดยการติดตั้งพัดลมจะต้องไม่ท าให้น้ ารั่วซึมเข้าห้องพยาบาลได้            

4.1.12 ด้านหลังคนขับออกแบบให้มีเก้าอ้ีนั่งเดี่ยวแบบปรับเอนนอน 1 ที่นั่ง อยู่ปริเวณกึ่งกลางหันหน้าไป

ทางด้านท้ายรถ และสามารถหมุนตัวได้รอบ 360 องศา มี่ที่ วางแขนแบบยกขึ้นได้ทั้งสองข้าง  

และบริเวณติดกับประตูบานเลื่อนมีเก้าอ้ีนั่งเดี่ยวแบบพับเก็บได้อัตโนมัติ ด้วยโช๊คอัพยึดติดกับผนัง

กั้นพร้อม ขาเก้าอ้ีรองรับชนิดพับเก็บเมื่อยกเบาะขึ้น โดยมีพนักพิงยึดติดกับผนังกั้น 
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4.1.13 ถัดจากเก้าอ้ีในข้อ 4.1.12  มีตู้เก็บท่อบรรจุก๊าซออกซิเจนชนิดอลูมิเนียม ขนาดใหญ่ พร้อมท่อเก็บ   
ออกซิเจน ขนาดไม่น้อยกว่า 29 ลิตรน้ า จ านวน 2 ท่อ ในแนวตั้งท าด้วยอลูมิเนียมเคลือบสีขาว 
พร้อมอุปกรณ์จับยึดท่อออกซิเจนแบบหมุนเกลียวยึดอย่างแน่นหนาท่อออกซิเจนทั้งสองเชื่อมต่อ
ด้วยสายส่งออกซิเจนแบบสายอ่อนไปยังแผงควบคุมที่ผนังข้าง  

4.1.14 ถัดจากตู้เก็บท่อออกซิเจน ติดตั้งตู้เก็บเวชภัณฑ์แบบ 3 ชั้น    
4.1.15 ถัดจากตู้เก็บเวชภัณฑ์  มีคอนโซลยาวจนสุดตัวรถโดยเหลือพ้ืนที่ไว้เก็บเก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วย

ส าหรับใส่ เครื่องมือแพทย์  โดยออกแบบเพ่ือรองรับและยึดตัวอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน   
ส่วนด้านล่างออกแบบเป็นตู้เก็บอุปกรณ์การแพทย์ท าด้วยอลูมิเนียมเคลือบสี  

4.1.16 ด้านบนเหนือจากคอนโซล  ขนานไปกับตัวรถ  มีตู้ เก็บเครื่องมือแพทย์พร้อมประตูปิดเปิด  
ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร   

4.1.17 มีที่แขวนตัว พร้อมเข็มขัดคล้องตัว สามารถรับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า 80 กิโลกรัม มีที่แขวนภาชนะ
ใส่น้ าเกลือหรือเลือดไม่น้อยบกว่า 2 ที่  พร้อมที่รัดภาชนะทั้งสอง 

4.1.18 มีสวิทซ์ตัดไฟฟ้า (Cut-Out) ห้องพยาบาล อยู่ในห้องคนขับเพ่ือป้องกันการเปิดไฟทิ้งไว้  
4.1.19 ห้องพยาบาล 

4.1.19.1 ผนังและฝ้าเพดานภายในห้องพยาบาลบุด้วยพลาสติก ABS มีไฟแสงสว่างแบบทรง
ยาว  ใช้หลอด LED   จ านวนรวม 4 ชุด  แยกสวิทช์ปิด- เปิดแต่ละดวงที่แผงควบคุม   

4.1.19.2 พ้ืนห้องพยาบาลท าด้วยพลาสติก ABS  ขนาดหนาไม่น้อยกว่า 6 มม.                    
4.1.20 มีชุดเก้าอ้ีม้านั่งเดี่ยวแบบมีที่รองศีรษะพร้อมเข็มขัดนิรภัยแบบ 3 จุด  จ านวน 2 ที่  ปรับเอนได้    

โดยตัวที่อยู่ใกล้ประตูเลื่อนสามารถปรับหมุนได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา   ติดตั้งเรียงแถวหันหน้าไป
ทางด้านหน้ารถ 

4.1.21 มีชุดฐานรองรับเตียง และชุดล็อคเตียงส าหรับยึดเตียงเมื่อเข็นขึ้น-ลงจากด้านท้าย ชุดล็อค 
เป็นผลิตภัณฑ์ทีไ่ด้มาตรฐานสามารถยึดเตียงกับฐานได้ไม่น้อยกว่า 10 G  

4.1.22 ติดตั้งไฟกระพริบ (Flash Light) จ านวน 6 ชุด ดังนี้ 
4.1.22.1 ขนาดเล็ก ด้านหน้า 2 ชุด แบบหลอด LED  โดยให้ แสงได้ทั้งสีน้ าเงินและแดง 

ในดวงเดียวกัน  โคมแต่ละชุดมีหลอด LED ไม่น้อยกว่า 12 หลอด ครอบทับด้วย
เลนส์กระจายแสงสีใส  

4.1.22.2 ด้านข้างซ้ายขวาติดตั้งไฟกระพริบแบบหลอด LED  จ านวนข้างละ 2 ดวง โดยให้ 
แสงได้ทั้งสีน้ าเงินและแดงในดวงเดียวกัน  โคมแต่ละดวงมีหลอด LED  ไม่น้อยกว่า 
24 หลอด ครอบทับ ด้วยเลนส์ใสกระจายแสงแล้วปิดทับด้วยฝาใสอีกชั้นหนึ่ง   
เพ่ือป้องกันน้ าและฝุ่นละออง  
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4.1.22.3 ด้านหลังมีโคมไฟกระพริบ  แบบใช้หลอด LED  ไม่น้อยกว่า 12 หลอด โดยให้ แสง

ได้ทั้งสีน้ าเงินและแดงในดวงเดียวกัน  ครอบทับด้วยเลนส์ใสกระจายแสงแล้วปิด  

ทับด้วยฝาใสอีกชั้นหนึ่ง  เพื่อป้องกันน้ าและฝุ่นละออง อีก 2 ดวง  ในประตูท้าย             

4.1.22.4 มีโคมไฟสปอร์ตไลท์ ยึดติดกับรางน้ าเหนือไฟกระพริบด้านข้าง ด้านละ 2 ดวงใช้

หลอด LED สามารถปรับก้มเงยได้ 

4.1.22.5 ติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์บริเวณเพดานด้านหลังในห้องพยาบาล ใช้หลอด LED                                        

จ านวน 1 ดวงปรับก้มเงยได้เช่นกัน 

4.1.22.6 เพดานในห้องพยาบาลติดตั้งราวแสตนเลส ขนาดยาวไม่น้อยกว่า 1.30 เมตร   

ข้างพัดลมดูดอากาศ  มีลักษณะยาวขนานไปกับเตียงผู้ป่วย ส าหรับเจ้าหน้าที่และ

ญาติ ที่มีความแข็งแรงและทนทาน 

4.1.23 มีชุดแปลงไฟฟ้าจากไฟฟ้ากระแสตรง 12 V. เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ 220 V.  ขนาดใช้งานได้ไม่                   

น้อยกว่า 1000 วัตต์  พร้อมปลั๊กเสียบไฟฟ้า 220 V. จ านวน 2 จุด  และมีปลั๊กไฟฟ้าแบบที่จุดบุหรี่ 

12 V.  1 จุด  และมีชุดสายพ่วงต่อส าหรับใช้ไฟ 220 V. มีความยาวไม่น้อยกว่า 20 เมตร             

พร้อมเต้าเสียบ  

4.1.24 วิทยุคมนาคม  ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 25 วัตต์   มีคุณลักษณะดังนี้ 

4.1.24.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ  VHF/FM  ชนิดติดตั้งในรถยนต์ 

4.1.24.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใช้งานได้ดี  ในย่านความถี่ 136 MHz  ถึง  174 MHz

สามารถใช้งานได้ทั้งระบบ Simplex  และ  Semi Duplex 

4.1.24.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 Volts จาก Battery 

4.1.24.4 มีช่องความถ่ีในการใช้งานไม่น้อยกว่า 11 ช่อง 

4.1.24.5 RF  Input / Output  Impedance = 50 Ohm 

4.1.24.6 ต้องเป็นเครื่องแบบสังเคราะห์ความถี่  ตั้งความถ่ีใช้งานโดยการโปรแกรมความถ่ี 

4.1.24.7 เสถียรภาพทางความถ่ี ( Frequency Stability)  ± 5 PPM  หรือน้อยกว่า 

4.1.24.8 หน้าปัดเครื่องวิทยุคมนาคม มี Indicator แสดงขณะท าการส่งวิทยุ 

4.1.24.9 มีวงจร CTCSS ( Continuous Tone Control Squelch System ) ควบคุมการ

ท างานของเครื่องวิทยุคมนาคม 

 



- 5 - 
 

คุณลักษณะทางเทคนิคของตัวรถ 

4.1.25 ระบบเครื่องยนต์ เป็นเครื่องดีเซลชนิด 4 สูบ  ปริมาตรความจุภายในกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 

  2,900  ซีซี.  หรือ มีก าลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่า 90 กิโลวัตต์  

4.1.26 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้า  แบบอิสระปีกนกคู่ และทอร์ชั่นบาร์สปริงพร้อมเหล็กกันโคลงล้อหลัง   

  แบบแหนบซ้อนและโช้คอัพช่วย 

4.1.27 ระบบพวงมาลัย  ขับด้านขวาระบบแรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมพาวเวอร์ช่วยผ่อนแรง 

4.1.28 ระบบห้ามล้อ แบบไฮโดรลิคมีหม้อลมช่วย ดิสเบรคล้อหน้า  ดรัมเบรคล้อหลัง  มีห้ามล้อมือ  

4.1.29 ระบบส่งก าลัง ใช้เกียร์กระปุก มีเกียร์เดินหน้าไม่น้อยกว่า 5 เกียร์  เป็นแบบซินโครเมทและ 

  เกียร์ถอยหลัง 1 เกียร์ หรือเกียร์อัตโนมัติ  

4.1.30 ระบบไฟฟ้า   ใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลท์   พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจ ารถครบถ้วน 

4.1.31 ความยาวช่วงล้อหน้า – หลัง  ไม่น้อยกว่า  2,700  มม. 

อุปกรณ์ประจ ารถพยาบาลฉุกเฉิน 

4.1.32 ครุภัณฑ์และเครื่องมือประจ ารถพยาบาล 

4.1.32.1 ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด 

4.1.32.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจ ารถของผู้ผลิต 1 ชุด 

4.1.32.3 ประแจถอดล้อ 1    อัน    

4.1.32.4 เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานผู้ผลิต  1 ชุด 

4.1.32.5 ติดสติ๊กเกอร์ 

- ลายคาด 1 ชุด (ตราหมากรุก) สีแดง สลับขาวแบบสะท้อนแสง ที่ภายนอกตัวรถ 

- แสดงชื่อ  สัญลักษณ์หน่วยงาน    

4.1.32.6 เข็มขัดนิรภัยประจ าที่นั่งคนขับและท่ีนั่งข้างคนขับตอนหน้า  3   ชุด 

4.1.32.7 อุปกรณ์ทั้งหมดนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ให้เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog)  และ             

มาตรฐานของผู้ผลิต 
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4.2 คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ 

4.2.1 มีเตียงนอนส าหรับผู้ป่วยแบบมีล้อเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.1.1 ตัวเตียงและโครงท าจากโลหะผสมปลอดสนิม มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได้ทันที 

โดยไม่ต้องใช้แผ่นกระดานรองหลัง 

4.2.1.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยท าจากพลาสติกอย่างดี 

4.2.1.3 พนักพิงหลังเป็นระบบกลไก ช่วยยกตัวผู้ป่วยขึ้น-ลงสามารถ ปรับระดับได้ตั้งแต่  

0 ถึงไม่น้อยกว่า 70 องศา 

4.2.1.4 การปรับเปลี่ยนจาก เตียงนอนแบบสูงเป็นต่ าสามารถท าได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่คน

เดียว ส่วนปลายเท้าสามารถกระดกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 2 ระดับ 

4.2.1.5 สามารถเข็นขึ้นรถพยาบาลได้ง่ายโดยเจ้าหน้าที่คนเดียว ขาเตียงคู่หน้าและคู่หลังมี

ด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียงแบบแยกควบคุมทีละคู่ และเมื่อดึงเตียง 

ลงจากรถล้อคู่หลังและล้อคู่หน้าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ (Automatic Loading 

Stretchers ) 

4.2.1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถพับได้สะดวกตามลักษณะของเตียง   

และถอดล้างท าความสะอาดได้ พร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น 

4.2.1.7 น้ าหนักเตียงไม่น้อยกว่า 32  กิโลกรัม สามารถรับ น้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า  

160  กิโลกรัม   

4.2.1.8 มีที่ เสียบเสาน้ าเกลือทั้งด้านซ้ายและขวา พร้อมเสาน้ าเกลือ   จ านวน 1 เสา               

สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ และยึดติดกับโครงเตียงได้อย่างมั่นคง  

4.2.1.9 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 

4.2.2 ชุดล็อคศีรษะกับแผ่นกระดานรองหลังผู้ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.2.1 สามารถใช้ล็อคศีรษะผู้บาดเจ็บกับแผ่นกระดานรองหลัง (Long Spinal Board)  

ได้อย่างมั่นคง  โดยมีก้อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้นส าหรับประคองด้านข้างศีรษะ

ผู้บาดเจ็บและมีฐานรองส าหรับยึดติดกับแผ่นกระดานรองหลัง 

4.2.2.2 ตัวก้อนโฟมในข้อ 4.2.2.1 ท าจากฟองน้ าและภายนอกหุ้มด้วยโพลีเอสทีลีนทั้งชิ้น   

ผิวโดยรอบเรียบเป็นชิ้นเดียว ไม่มีรู รอยปะ รอยต่อ  ที่จะท าให้ของเหลวซึมผ่านเข้า

ไปท าให้เกิดความหมักหมมภายในได้  โดยด้านล่างของก้อนโฟมมีแผ่นหนามเตย

แบบปะติด (Velcro Fastener) ส าหรับยึดติดกับตัวฐาน 
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4.2.2.3 ฐานรองในข้อ 4.2.2.1 ท าด้วยพลาสติก มีสายรัดส าหรับรัดโดยรอบแผ่นกระดาน

รองหลังอย่างมั่นคง และมีแผ่นหนามเตยแบบปะติด (Velcro Fastener) ส าหรับ 

ยึดก้อนโฟม 

4.2.2.4 มีสายรัดจ านวน 2 เส้น ส าหรับยึดหน้าผากและคางผู้บาดเจ็บ 

4.2.2.5 ผิววัสดุไม่ซึมซับของเหลวสามารถล้าง แช่ ท าความสะอาดได้ทั้งชิ้น 

4.2.2.6 แสง  X- Ray  สามารถผ่านได้   ไม่มีโลหะเป็นวัสดุ  

4.2.2.7 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 

4.2.3 ชุดแผ่นรองหลังผู้ป่วย (Long Spinal Board) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.3.1 ท าด้วยพลาสติก Polyethylene ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ าได ้

4.2.3.2 มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม.  มีความกว้างไม่น้อยกว่า 40 ซม. 

4.2.3.3 สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 170 กก.  

4.2.3.4 สามารถรับน้ าหนักขณะท า CPR ผู้ป่วยได ้

4.2.3.5 มีสายรัดผู้ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได้จ านวน 3 เส้น 

4.2.3.6 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.)   

4.2.4 ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็ก  1  ชุด และผู้ใหญ่ 1 ชุด ประกอบด้วย 

4.2.4.1 ถุงลมส าหรับบีบอากาศช่วยหายใจผลิตจากยางซิลิโคน จ านวน 1 ชิ้น 

4.2.4.2 ท่อหรือถุงส ารองออกซิเจน จ านวน 1 ชิ้น (Reservoir Bag) 

4.2.4.3 หน้ากากครอบปากและจมูก ผลิตจากยางซิลิโคน แบบโปร่งใส  จ านวน 3 ขนาด

ขนาดละ 1 อัน  

4.2.4.4 ท่อยางป้องกันคนไข้กัดลิ้น  จ านวน 5 อัน (Air way) 

4.2.4.5 กล่องบรรจุอุปกรณ์การใช้งานทั้งหมด 

4.2.4.6 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 
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4.2.5 เครื่องส่องกล่องเสียง (Laryngoscope) จ านวน 1 เครื่อง โดยมีอุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 

4.2.5.1 ด้ามถือพร้อมแผ่นส่องตรวจเป็นโลหะไร้สนิม   

4.2.5.2 มีแผ่นส่องตรวจ ( Blade ) เป็นโลหะปลอดสนิมหุ้มท่อไฟเบอร์ออฟติคไว้ภายใน               

โดยใช้ไฟเบอร์ออฟติคเป็นตัวน าแสง จ านวน 5 ขนาด 

4.2.5.3 มีกล่องแข็งเก็บอย่างดี  มีช่องแยกเป็นสัดส่วนของอุปกรณ์แต่ละชิ้น 

4.2.6 เครื่องดูดของเหลว (Suction Pump) จ านวน 1 เครื่อง   มีรายละเอียดดังนี้      

4.2.6.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ากระแสตรง 12 โวลท์ หรือกระแสสลับ 220 โวลท์พร้อมชุดชาร์ทไฟ 

ได้ทั้ง 12 โวลท์และ 220 โวลท์   

4.2.6.2 มีปุ่มควบคุมแรงดูด พร้อมมาตรวัดแสดงแรงดูด  

4.2.6.3 สามารถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 800 มิลลิบาร์  

4.2.6.4 ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไม่น้อยกว่า 1000 มิลลิลิตร  จ านวน 1 ใบ  

4.2.6.5 มีสายดูด (Suction Tubing) ยาวไม่น้อยกว่า 1.3 เมตร 

4.2.6.6 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 

4.2.7 เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จ านวน 1 เครื่อง   มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.7.1 เป็นแบบ Wall Aneroid  ติดตั้งยึดกับผนังห้องพยาบาลที่ได้มาตรฐาน 10 G 

4.2.7.2 สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท 

4.2.7.3 มีผ้าพันแขนส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด เป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener) 

4.2.7.4 สายยางต่อจากผ้าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing  

4.2.7.5 ลูกยางส าหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกต่อการควบคุม    

4.2.7.6 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.)           

4.2.8 ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.8.1 โครงสร้างท าจาก Vinyl ภายในบรรจุเม็ดโฟมซึ่งจะแข็งตัวเมื่อดูดลมออก และไม่  

บีบรัดร่างกาย  

4.2.8.2 มีปุ่มปิดเปิดลม มั่นคงแข็งแรง 

4.2.8.3 มีสายรัด ส าหรับใช้รัดหรือห่อชุดอุปกรณ์กับร่างกาย 

4.2.8.4 แสงเอกซเรย์สามารถผ่านได้  



- 9 - 
 

4.2.8.5 มี 3 ขนาด  ส าหรับใช้งานที่ส่วนต่างๆ (ขา-แขน-ปลายแขน) 

4.2.8.6 มีที่สูบลมท าจากวัสดุอลูมิเนียม  และเป็นผลิตภัณฑ์จากผู้ผลิตเดียวกันกับตัวเฝือก 

4.2.8.7 มีถุงผ้ากันน้ าอย่างดี จ านวน 1 ใบ   ส าหรับใส่อุปกรณ์ท้ังหมด 

4.2.8.8 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 

4.2.9 เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair)  จ านวน  1  ตัว  

มีรายละเอียดดังนี้                  

4.2.9.1 เป็นเก้าอ้ีท าด้วยโลหะมีพนักพิง สามารถพับเก็บได้เมื่อไม่ได้ใช้งาน 

4.2.9.2 ส่วนที่รองรับผู้ป่วยเป็นผ้าใบไนล่อนหรือพลาสติกอย่างดี สามารถล้างท าความสะอาดได้ 

4.2.9.3 มีทีว่างพักเท้า สามารถวางเท้าได้อย่างสบายพร้อมล้อ 4 ล้อ 

4.2.9.4 มีที่จับส าหรับยกเก้าอ้ีทั้งด้านหน้าและด้านหลังเพ่ือให้การเคลื่อนย้ายอย่างรวดเร็ว 

4.2.9.5 สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 150 กก. 

4.2.9.6 น้ าหนักรวมไม่เกิน 10 กก. 

4.2.9.7 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 

4.2.10 อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device)  ส าหรับดามหลังผู้ได้รับบาดเจ็บที่

ยังติดอยู่ในซากรถ หรือใช้ดามกระดูกเชิงกรานผู้บาดเจ็บประกอบด้วยแท่งไม้หรือวัสดุโปร่ง

แสง เรียงกันเป็นแผงเชื่อมต่อกันและหุ้มด้วยวัสดุผ้าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรง

สอดคล้องกับร่างกายท่อนบนมีส่วนยื่นโอบรัดส่วนศีรษะและส่วนล าตัว มีรายละเอียดดังนี้                  

4.2.10.1 ตัวเฝือกมีความสูงไม่น้อยกว่า 80 ซม.    กว้างไม่น้อยกว่า 80 ซม. 

4.2.10.2 เข็มขัดรัดตัวผู้ป่วย 3 เส้น  แต่ละเส้นมีสีแตกต่างกัน และมีสายรัดใต้ขา 2 เส้น 

4.2.10.3 บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน้าผากและคางของผู้บาดเจ็บให้ยึดติด                                         

กับตัวเฝือกได้ 

4.2.10.4 มีหมอนส าหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือช่องว่าง 

4.2.10.5 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 
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4.2.11 ชุดให้ Oxygen ส าหรับใช้กับผู้ป่วยและขับดันเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติที่ติดตั้งในรถยนต์  

พยาบาล    มีคุณลักษณะและอุปกรณ์ประกอบดังต่อไปนี้ 

4.2.11.1 ชุดปรับลดความดันก๊าซออกซิเจน (Oxygen Regulator) จาก 2,000 PSI เป็น 50  

PSI จ านวน 2  ชุด   โดยติดตั้งเข้ากับปากท่อออกซิเจนโดยสามารถเปิดใช้งานจาก

ในรถได ้พร้อมชุดวาวล์กันกลับ 2 ชุด ป้องกันการไหลกลับของก๊าซ 

4.2.11.2 ติดตั้ง ชุด Integrated Flow meter – Humidifier เพ่ือจ่ายออกซิเจนแบบ Low 

Flow  ให้ผู้ป่วยโดยตรง พร้อม Mass ส าหรับผู้ป่วย และมี Outlet  Valve เพ่ือจ่าย

ออกซิเจน แบบ High Flow  ให้กับเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติซึ่งอยู่ในชุดเดียวกัน  

ที่แผงควบคุม จ านวน1 ชุด  

4.2.11.3 อุปกรณ์ต่อเชื่อมและปรับลดความดันก๊าซเป็นอุปกรณ์มาตรฐานทางการแพทย์               

โดยเฉพาะ  (ห้ามใช้อุปกรณ์ส าหรับงานอุตสาหกรรมโดยเด็ดขาด) 

4.2.11.4 เดินสายส่งออกซิเจนด้วยสายส าหรับออกซิเจนโดยเฉพาะมายังแผงควบคุม โดยที่              

ตัวสาย ต้องมีสัญลักษณ์ว่าเป็นสายใช้ส าหรับออกซิเจนโดยตรง  

4.2.11.5 ติดตั้ง Pressure Guage เพ่ือแสดงแรงดันออกซิเจนในสายส่งให้ทราบตลอดเวลา  

4.2.12 มีอุปกรณ์เพ่ิมเติม 

4.2.12.1 มีท่อออกซิเจนขนาดเล็กส าหรับแขวนข้างเตียงผู้ป่วย พร้อมชุดยึดล็อคกับรถยนต์                        

โดยเป็นท่อที่มีชุด Integrated Valve พร้อม Flowmeter ซึ่งสามารถให้ออกซิเจน

แบบ Low Flow ได้โดยตรง และมีชุดข้อต่อ แบบ D.I.S.S สามารถให้ออกซิเจนแบบ 

High Flow ผ่านเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติได้ พร้อมตะขอแสตนเลสส าหรับแขวน

ข้างเตียงผู้ป่วย ในชุดเดียวกัน  

4.2.12.2 กระเป๋าส าหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน  จ านวน 1 ใบ 

4.2.13 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จ านวน 1 ชุด   มีรายละเอียดดังนี้                  

4.2.13.1 โครงภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมอ่อน 

4.2.13.2 ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด ( Velcro  Fastener ) 

4.2.13.3 เป็นชนิดปรับขนาดตามความยาวขอคอผู้ป่วยได้ 

4.2.13.4 ส่วนหน้ามีช่องส าหรับการเจาะหลอดลม 

4.2.13.5 ใน 1 ชุด  มี  2 ขนาด ส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก อย่างละ 1 ชิ้น 

4.2.13.6 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 
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4.2.14 เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ 

 เครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติชนิดเคลื่อนย้ายได้ ( Portable ventilator)  พร้อมให้ออกซิเจน

ผู้ป่วย (Oxygen inhalation) และระบบเสียงแนะน าขณะปฏิบัติการ มีคุณสมบัติตามข้อก าหนด 

และ ใช้ส าหรับช่วยหายใจในผู้ป่วยหนักและฉุกเฉิน  และใช้ ในการรับ-ส่ง  ผู้ป่วยทั้งภายใน

และภายนอกรถพยาบาล 

4.2.14.1 คุณสมบัติทั่วไป               

4.2.14.1.1 ใช้กับการช่วยหายใจในภาวะฉุกเฉิน มีพยาธิสภาพทางปอด หรือ

อุบัติเหตุต่างๆ เกี่ยวกับ ทางเดินหายใจ  

4.2.14.1.2 ใช้ส าหรับให้ออกซิเจนโดยผู้ป่วยสามารถหายใจน าออกซิเจนเข้าไปได้

ตามต้องการ (Demand flow Oxygen inhalation) 

4.2.14.1.3 ใช้งานง่าย มีระบบเสียงแนะน าขณะปฏิบัติการ และระบบเตือน น้ าหนักเบา 

แข็งแรงทนทาน ใช้ได้ทั้งบนรถพบาบาลและงานสนาม 

4.2.14.1.4 สามารถใช้งานได้ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ 

4.2.14.1.5 สามารถท าการช่วยหายใจแบบ Manual เพ่ือใช้ร่วมกับการท า CPR 

4.2.14.2 คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.2.14.2.1 เป็นเครื่องช่วยหายใจอัตโนมัติ ที่ท างานได้โดยใช้แรงดันแก๊ส (Pneumatic)  

และมีแบตเตอรี่ชนิดไม่ต้องดูแลชาร์จไฟ( Maintenance free )  ส าหรับ

ควบคุมระบบการท างาน และระบบการเตือน(Alarm) ต่างๆของครื่อง 

4.2.14.2.2 มีระบบควบคุมการหายใจ แบบรอบเวลา (Time Cycled) และระบบ

จ ากัดความดัน (Pressure limit) 

4.2.14.2.3 สามารถท าการช่วยหายใจได้ในแบบ Controlled  ventilation (IPPV) 

4.2.14.2.4 สามารถให้อัตราการหายใจได้ตั้งแต่ 10 ถึงไม่น้อยกว่า 25 ครั้ง/นาที 

โดยมีแถบสีแสดง ความเหมาะสมส าหรับทารก (Infant), เด็ก (Child) 

และผู้ใหญ่ (Adult) 

4.2.14.2.5 มีอัตราส่วนของเวลาในการหายใจเข้า ( Inspiration) ต่อการหายใจ

ออก (Expiration) ที่ 1:1.67  หรือดีกว่า 
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4.2.14.2.6 สามารถให้ Tidal Volume (TV) ได้ตั้งแต่  65 ถึงไม่น้อยกว่า  950 มิลลิลิตร  

4.2.14.2.7 สามารถปรับความดันสูงสุดในทางเดินหายใจ (Pressure Limit) ได้ที่ 

20 และ 45  มิลลิบาร์ 

4.2.14.2.8 มีระบบการเตือน (Alarm) ทั้งแสงและเสียงในกรณีต่างๆ ต่อไปนี้ได้แก่ 

- ท่อหรือสายหลุด (Disconnection) 

- เกิดการอุดตัน (Stenosis) 

- ออกซิเจนใกล้จะหมด (Pressure drop in O2 Supply) 

- แบตเตอรี่ใกล้จะหมด (Low battery charge) 

4.2.14.2.9 ระบบให้ออกซิเจนผู้ป่วย ( Demand flow oxygen inhalation ) 

สามารถให้อัตราการไหลของออกซิเจนสูงสุดมากกว่า 40 ลิตร/นาที 

โดยผ่านท่อช่วยหายใจ (Respiration hose) และวาล์วผู้ป่วยชุด

เดียวกับท่ีใช้ในการช่วยหายใจ   

4.2.14.2.10 ระบบให้ออกซิเจนจะให้ออกซิเจนขณะผู้ป่วยหายใจเข้า โดยมีระดับ

สัญญาณกระตุ้น (Trigger)  จากผู้ป่วยน้อยกว่า 1 มิลลิบาร์ และหยุด

ให้เมื่อผู้ป่วยหายใจออกหรือมีความดันในทางเดินหายใจมากกว่า  

3 มิลลิบาร์ 

4.2.14.2.11 ขณะให้ออกซิเจนถ้าผู้ป่วยหยุดหายใจ เครื่องจะแสดงเสียงเตือนด้วย

ภาษาอังกฤษหรือภาษาไทย  และแสดงสัญญาณเตือน 

4.2.14.2.12 สามารถใช้งานได้ในช่วงแรงดันแก๊ส ตั้งแต่ 2.7 ถึง 6 บาร์ 

4.2.14.3  อุปกรณ์ประกอบ 

4.2.14.3.1 หน้ากากช่วยหายใจส าหรับผู้ใหญ่ 1 ชุด 

4.2.14.3.2  ชุดทดสอบการท างาน 1 ชุด 

4.2.14.3.3 ชุดสายต่อออกซิเจนภายนอกความยาวไม่น้อยกว่า 2 เมตร 

4.2.14.4 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 
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4.2.15 เครื่องกระตุกหัวใจไฟฟ้าชนิดอัตโนมัติ  ( Automatic External Defibrillator )  สามารถใช้ได้

กับผู้ใหญ่จนถึงเด็กระดับ  Pediatric จ านวน  1  เครื่อง   มีรายละเอียดดังนี้ 

4.2.15.1 มีน้ าหนักเบารวมแบตเตอร์รี่ไม่เกิน 2.5 กิโลกรัม มีหูหิ้วพกพาได้โดยง่าย และท างาน

ทันทีเม่ือเปิดฝาครอบเครื่อง 

4.2.15.2 ใช้พลังงานจากแบตเตอรี่แบบใช้แล้วทิ้ง (Disposable Battery) มีอายุการใช้งาน 5 ปี  

4.2.15.3 บนตัวเครื่องมีล าโพงส าหรับแสดงเสียงพูดก ากับการใช้งาน มีรูปสัญลักษณ์ และ

สัญญาณไฟแสดงขณะเครื่องก าลังท างานในขั้นตอนต่าง ๆ  เพ่ือความง่ายในการใช้งาน 

4.2.15.4 มีระบบวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจของผู้ป่วยว่าควรจะกระตุ้นหัวใจด้วยไฟฟ้าหรือไม่

(Shockable Rhythm หรือNon-Shockable Rhythm)   พร้อมทั้งสั่งการปฎิบัติ

ด้วยเสียงพูด 

4.2.15.5 มีเสียงพูดแนะน าการใช้งานด้วยภาษาไทย  

4.2.15.6 มีลักษณะการปล่อยพลังงานในการกระตุกหัวใจแบบ Biphasic Waveform ชนิด 

ควบคุมกระแสไฟฟ้า (Current-controlled) เพ่ือป้องกันการท าลายกล้ามเนื้อหัวใจ                 

จาก High current peaks 

4.2.15.7 ให้พลังงานในการกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ในช่วงตั้งแต่ 50 ถึง 360 จูลล์ ตามขนาด

ความต้านทาน (Chest impedance) ของผู้ป่วย 

4.2.15.8 สามารถตรวจและวิเคราะห์คลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วยจากลีด II 

4.2.15.9 สามารถใช้งานในช่วงความต้านทานของผู้ป่วย  (Patient’s impedance range)                  

ในช่วงตั้งแต่ 23 ถึง 200 โอห์ม 

4.2.15.10 สามารถใช้งานในช่วงอัตราการเต้นของหัวใจผู้ป่วย  (Heart rate)  ตั้งแต่  30 ถึง 

300  ครั้งต่อนาท ี

4.2.15.11 มีระบบการตรวจจับคลื่นไฟฟ้าหัวใจ  VF  และ  VT   (VF/VT detection)  

4.2.15.12 ใช้เวลาในการวิเคราะห์ผล (Analysis time) คลื่นไฟฟ้าหัวใจตั้งแต่ 7 ถึง 12 วินาที 

4.2.15.13 มีระบบในการตรวจจับสัญญาณรบกวน  (Artefact detection)  

4.2.15.14 มีระบบในการตรวจจับสัญญาณไฟฟ้าจากเครื่องกระตุ้นหัวใจ (Pacemaker detection)  
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4.2.15.15 ใช้แผ่นอิเล็คโทรด แบบ Non-polarized electrode  โดยมีอายุในการเก็บรักษา

เพ่ือใช้งาน 30 เดือน และมีสายอิเล็คโทรดมีความยาว 1.5 เมตร 

4.2.15.16 สามารถเก็บบันทึกข้อมูลผู้ป่วย (memory) บนแผ่นบันทึก CF card หรือดีกว่า   

โดยสามารถบันทึกพร้อมเสียง  ได้ต่อเนื่อง  100  ชั่วโมง 

4.2.15.17 ไฟในแบตเตอรี่สามารถใช้ท าการกระตุกหัวใจที่ 360 จูลล์ ได้ 200 ครั้ง และถ้าใช้

เฝ้าติดตามคลื่นไฟฟ้าหัวใจผู้ป่วย (Monitoring) สามารถใช้งานได้ต่อเนื่องกัน  

 20  ชั่วโมง 

4.2.15.18 มีรูปแบบการใช้งานตามแบบ  AHA  หรือ  ERC protocol 

4.2.15.19 เพ่ือประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้งาน เครื่องจะต้องได้มาตรฐานดังนี้ 

4.2.15.19.1 ได้มาตรฐาน EN1789 ส าหรับการใช้งานในที่สั่นสะเทือน หรือใน                                    

รถพยาบาล  

4.2.15.19.2 ได้มาตรฐานการป้องกันน้ าหรือฝุ่นละอองระดับไม่น้อยกว่า  IP55 

4.2.15.19.3 ได้มาตรฐาน IEC60601-1 ส าหรับความปอดภัยทางไฟฟ้าของ

เครื่องมือแพทย์ 

4.2.15.19.4 มาตรฐาน  IEC60601-1-2 :2001  ส าหรับความต้านทานสนามเหล็กไฟฟ้า 

4.2.15.19.5 มาตรฐาน IEC60601-2-4 :2002 ส าหรับมาตรฐานเครื่องกระตุกหัวใจ 

4.2.15.20 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 

4.2.15.20.1 แบตเตอรี่ 1 ก้อน 

4.2.15.20.2 แผ่นอิเล็คโทรด 1 ชุด   

4.2.15.20.3 ชุดเก็บบันทึกข้อมูล 1 ชุด 

4.2.15.21 ในกรณีน าเข้าผลิตภัณฑ์ผู้เสนอราคาต้องแนบหนังสือรับรองการน าเข้าเครื่องมือ

แพทย์ (อย.) 
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5. เงื่อนไขเฉพาะ 

5.1 ผู้เสนอราคาจะต้องรับประกันรถยนต์พร้อมอุปกรณ์ภายในรถพยาบาลทั้งคันเป็นระยะเวลา 1 ปี  

โดยไม่จ ากัดระยะทางหากเกิดการช ารุดบกพร่องอันเกิดจากการใช้งานตามปกติวิสัย (ยกเว้นอะไหล่ที่ต้อง

เสื่อมจากการใช้งานตามปกติ)  ผู้เสนอราคาจะต้องด าเนินการซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดีดังเดิมภายใน 7 วัน

นับจากวันที่ได้รับแจ้งจากมหาวิทยาลัย 

5.2 เฉพาะตัวรถยนต์ผู้ เสนอราคาจะต้องน าเอกสารจากบริษัทฯ ผู้ผลิตตัวรถยนต์ว่าผู้ผลิตตัวรถยนต์ 

มีการรับประกันเฉพาะตัวเครื่องเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 3 ปี หรือ 100,000 กม.สุดแต่อย่างใดอย่าง 

หนึ่งจะถึงก่อนซึ่งในเอกสารจะต้องมี ระบุว่ามหาวิทยาลัยสามารถน ารถเข้าบ ารุงรักษาโดยไม่เสียค่าแรง 

ในการดูแลไม่น้อยกว่า 6 ครั้ง หรือ 50,000 กม. มามอบให้มหาวิทยาลัยในวันส่งมอบด้วย 

5.3 ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นเอกสารแคตตาล๊อก ตัวรถยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ที่ใช้ในรถพยาบาล มาเพ่ือให้

มหาวิทยาลัยได้พิจารณา พร้อมทั้งรูปถ่ายและรูปแบบการจัดวางอุปกรณ์ภายในรถพยาบาล   

5.4 ผู้เสนอราคาจะต้องส่งมอบรถพยาบาลให้แล้วเสร็จภายใน 120 วันนับจากวันลงนามในสัญญา 

5.5 ให้ผู้เสนอราคาแนบหลักฐานแสดงการน าเข้าเครื่องมือแพทย์ (กรณีน าเข้า) หรือหลักฐานการได้รับอนุญาต

ผลิตเครื่องมือแพทย์ (กรณีผลิตในประเทศไทย) ทุกรายการ ยกเว้นกระเป๋าส าหรับใส่อุปกรณ์ช่วยชีวิต

ฉุกเฉิน  ในข้อ 4.2.12.2 

6. สินค้าที่จะเสนอจะต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาที่รวมทั้งราคาสินค้า  

(ซึ่งรวมภาษีและอากรทุกชนิดแล้ว) และค่าขนส่งต่างๆ ให้เป็นที่เรียบร้อย 

7. ผู้เสนอราคาต้องจัดท าตารางเปรียบเทียบรายละเอียดประกอบการจัดซื้อครุภัณฑ์ และแนบแคตตาล๊อก  

โดยท าเครื่องหมายหรือส่วนแสดงข้อก าหนดในแคตตาล๊อกหรือเอกสารอ้างอิงให้ชัดเจนว่าคุณสมบัติดังกล่าว

ตรงตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัยหรือดีกว่า 

8. ผู้เสนอราคาต้องท าการตรวจเช็ค รถพยาบาล และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้เรียบร้อยให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

สามารถใช้งานได้ทันที ให้คณะกรรมการตรวจรับพิจารณาในวันส่งมอบงาน โดยให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

ทางมหาวิทยาลัยทุกประการหากมีข้อผิดพลาดผู้ขายจะต้องด าเนินการแก้ไขโดยทันที 

9. ก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  

- การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา 

10. ก าหนดส่งมอบครุภัณฑ์     120   วัน 
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11. ระยะเวลาการรับประกัน   1   ปี 

12. สถานที่ส่งมอบ ฝ่ายสุขภาพและอนามัย กองพัฒนานักศึกษา ตึกสโมสรข้าราชการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 

ราชมงคลธัญบุรี  อ.ธัญบุรี  จ.ปทุมธานี  

 

 
ลงชื่อ...........................................................ประธานกรรมการ 
         (พว.ดร.พรภิรมย์  หลงทรัพย์) 
       รองคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 
 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการ 
             (นางดวงใจ  เนตระคเวสนะ) 
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ช านาญการพิเศษ 
 
 
ลงชื่อ...........................................................กรรมการและเลขานุการ 
             (นายเทียมเมฆ  ไชยคง) 
            เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
 
 
ลงชื่อ................................................................หัวหน้าหน่วยงาน 
       (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ณัฐ  แก้วสกุล) 
รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองพัฒนานักศึกษา 
 

 

 

 

 

 


