
ขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 
จัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะ รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมต่ํากวา ๒,๔๐๐ ซีซี  

หรือกําลังเครื่องยนตสูงสุดไมต่ํากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  จํานวน ๑ คัน 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 

๑.หลักการและเหตุผล 
 ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล  ไดรับการคัดเลือกองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีมีการบริหาร
จัดการท่ีท่ีดี ประจําปงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๒  ตามหนังสือสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี  นร ๐๑๐๗/ว 
๑๔๑๘   ลงวันท่ี   ๒๐   กันยายน   ๒๕๖๒   โดยองคการบริหารสวนตําบลเมืองพลไดรับรางวัลชมเชย ประเภท
ท่ัวไป เงินรางวัลๆละ ๑,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท  (หน่ึงลานหาแสนบาทถวน)   และตามบันทึกรายงานการประชุมสภา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ประชุมวิสามัญ สมัยท่ี ๓ คร้ังท่ี ๑/๒๕๖๒ วันท่ี ๒๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ อนุมัติใช
จายเงินรางวัลสําหรับจัดหาครุภัณฑยานพาหนะและขนสง จัดซ้ือรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ)  ปริมาตรกระบอกสูบ
ไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  จํานวน  ๑  คัน ต้ังไวจํานวน 
๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (หน่ึงลานบาทถวน) น้ัน 
 

๒. วัตถุประสงค 
 ๒.๑   เพ่ือจัดบริการการแพทยกอนสงโรงพยาบาลตลอด 2๔ ช่ัวโมง 
          ๒.๒   เพ่ือใหผูรับบริการท่ีเจ็บปวยฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุไดรับบริการท่ีมีมาตรฐานอยางทันทวงที 
          ๒.๓   เพ่ือเปนการสรางหลักประกันถึงความปลอดภัยของประชาชนเม่ือเกิดการเจ็บปวยและอุบัติเหตุ 
          ๒.๔   เพ่ือลดความสูญเสียและลดคาใชจายของประชาชน 
 

๓. คุณสมบัติผูประสงคจะเสนอราคา 
 ๓.๑   เปนผูมีอาชีพขายพัสดุประเภทดังกลาว 
 ๓.๒   ไมเปนผูท่ีถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ และไดแจงเวียนรายช่ือแลว 
 ๓.๓   ไมเปนผูไดรับเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา
ไดมีคําส่ังใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 
 ๓.๔   ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกองคการบริหารสวนตําบล
เมืองพล และไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันระหวางผูเสนอราคา หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการจัดหาคร้ังน้ี 
 ๓.๕   บุคคลหรือนิติบุคคลท่ีจะเขาเปนคูสัญญากับองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ซ่ึงไดดําเนินการจัดซ้ือ
จัดจางดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e – Government Procurement : e-GP) ตองลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส
ของกรมบัญชีกลางท่ี เว็บไซตศูนยขอมูลจัดซ้ือจัดจางภาครัฐ 
 

๔. รูปแบบรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
          รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด 

ไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ ป ๒๕๖๒ หนา ๘๘ – ๘๙ กําหนดคุณลักษณะสังเขป ไวดังน้ี                  
               ๑. เคร่ืองยนตดีเซล ๔ สูบ พรอมอุปกรณมาตรฐาน 
               ๒. มีประตูดานหลังปด – เปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา – ออก 
               ๓. มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา ๒ ทอ พรอมท่ีแขวนนํ้าเกลือ 
               ๔. หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 
               ๕. มีวิทยุคมนาคม VHF/FM พรอมอุปกรณ 
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               ๖. เคร่ืองสัญญาณไฟฉุกเฉินพรอมเคร่ืองขยายเสียง 
               ๗. คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ 
                  (๑) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได 
                  (๒) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ 
                  (๓) เคร่ืองสองกลองเสียงและเคร่ืองดูดของเหลวใชกับไฟรถยนต 
                  (๔) เคร่ืองวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
                  (๕) ชุดปองกันกระดูกคอเคล่ือน 
                  (๖) ชุดเฝอกลม 
                  (๗) ชุดใหออกซิเจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ 
                  (๘) อุปกรณดามหลังชนิดส้ัน 
                  (๙) เกาอ้ีเคล่ือนยายผูปวยชนิดพับเก็บได 
                 (๑๐) ครอบหลังคาทรงสูงพรอมติดต้ังเคร่ืองปรับอากาศ 
และกําหนดรายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน วัตถุประสงคการใชงานการออกปฏิบัติการนําผูปวยฉุกเฉิน
หรือเกิดเหตุสงโรงพยาบาล 
             ความตองการจําเพาะ 

๑. รถพยาบาลท่ีสามารถทําความสะอาดสะดวก และมีประสิทธิภาพ 
๒. สามารถใหการดูแลและรักษาผูปวยในระดับ basic trauma life support 
๓. อุปกรณการแพทยท่ีสําคัญสามารถนําออกไปดูแลรักษาผูปวยนอกรถพยาบาลไดอยางสะดวก 

คุณลักษณะเฉพาะของรถพยาบาลฉุกเฉิน แบงออกเปน ๒ หมวด ดังนี้ คือ 
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต 
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑการแพทย 
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต 

๑. คุณลักษณะทั่วไปของตัวรถ 
๑.๑ ระบบเคร่ืองยนตเปนเคร่ืองยนตดีเซลไมนอยกวา ๔ สูบ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไมนอยกวา 
      ๒,๔๐๐ ซีซี หรือมีกําลังเคร่ืองยนตสูงสูดไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  
๑.๒ ระบบกันสะเทือน ลอหนาแบบปกนกคูพรอมคอยลสปริงและเหล็กกันโคลง ลอหลังแหนบซอนและ 
      โชคอัพชวย 
๑.๓ ระบบพวงมาลัยขับดานขวาระบบแรคแอนดพีเน่ียน  พรอมเพาเวอรจากโรงงานผูผลิต 
๑.๔ ระบบหามลอ ดิสเบรกลอหนา ดรัมเบรกลอหลัง หรือดิสเบรกท้ังส่ีลอ 
๑.๕ ระบบไฟฟาใชแบตเตอร่ีขนาด ๑๒ โวลท ไมตํ่ากวา ๖๕ แอมแปร พรอมท้ังอุปกรณและโคมไฟฟา 
      ประจํารถครบถวน 
๑.๖ ลอกระทะและยางเปนขนาดมาตรฐานจากโรงงานผูผลิต 
๑.๗ ความยาวชวงลอหนา –  หลัง ไมนอยกวา ๓,๐๐๐ มิลลิเมตร 
๑.๘ ในหองคนขับติดต้ังเคร่ืองรับวิทยุระบบ AM/FM พรอมลําโพง 
๑.๙ หองคนขับมีประตูเปด – ปด ท้ังดานซายและดานขวา มีกุญแจล็อกได 
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๒. อุปกรณประจํารถ 
๒.๑ ยางอะไหลพรอมกระทะลอ ตามมาตรฐาน ๑ ชุด 
๒.๒ แมแรงยกรถพรอมดามแบบมาตรฐานประจํารถของผลิต ๑ ชุด 
๒.๓ ประแจถอดลอ ๑ อัน 
๒.๔ เคร่ืองมือประจํารถตามมาตรฐานผูผลิตอยางนอยประกอบดวย 

๒.๔.๑ ประแจปากตาย ๒ ตัว 
๒.๔.๒ ไขควงท้ังปากแบนและแฉก ๑ ชุด 
๒.๔.๓ คีมธรรมดา ๑ อัน  
๒.๔.๔ ซองหรือกลองเก็บเคร่ืองมือขางตน ๑ ใบ 

๒.๕ เข็มขัดนิรภัยประจําท่ีน่ังคนขับและท่ีน่ังขางคนขับตอนหนา 
๓. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาล 

๓.๑ คุณลักษณะทั่วไป 
๓.๑.๑ เปนหลังคาท่ีทําจากไฟเบอรกลาส ชนิดท่ีแข็งแรง ทนทาน จากผูผลิตท่ีไดรับมาตรฐาน      
         ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ 
๓.๑.๒ คุณลักษณะของวัสดุท่ีใชในการผลิตหลังคารถพยาบาล เปนใยแกวท่ีผสมผสานกับนํ้ายาเรซ่ิน  
         ข้ึนรูปท้ังหลังไรรอยตอโดยหลังคาจะทําการเสริมความแข็งแรงและเสริมดวยแผนเหล็กบริเวณ  
         จุดยึดอุปกรณตาง  ๆมีชุดอุปกรณตกแตง ภายนอกและภายในท่ีทําจากไฟเบอรกลาสชนิด      
         เดียวกันท่ีใหความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน 
๓.๑.๓ ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไมนอยกวา ๑๐๕ ซม. พรอมมีกระจกบานเล่ือนซาย-ขวาไม  
         นอยกวา ๓ บาน สามารถล็อกไดจากภายในรถ ประตูฝาทายทําจากไฟเบอรกลาสเปด-ปดซาย- 
         ขวาไมนอยกวา ๘๐ องศา พรอมชุดล็อกฝาทาย 
๓.๑.๔ ผูเสนอราคาจะตองไดรับอนุญาตประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือ 
         ไดรับการแตงต้ังจากบริษัทท่ีไดรับอนุญาต 

๓.๒ อุปกรณไฟฟาของรถพยาบาลฉุกเฉิน 
๓.๒.๑ มีชุดสัญญาณไฟชนิด LED สีตามท่ีกฎหมายกําหนด แถวยาวติดต้ังดานหนารถเหนือคนขับพรอม  
         สัญญาณเสียงไซเรน ๕ เสียง ใชงาน ๑๒ VDC  

(๑) ขนาดของแผงไฟยาวไมนอยกวา ๑๑๕ ซม. สูงไมเกิน ๑๘ ซม. กวางไมนอยกวา ๓๒ ซม. 
(๒)  สัญญาณเสียงไซเรนสามารถปรับเปล่ียนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟ 
      อยางนอยตองมีระบบควบคุมดวยรีโมท 
(๓) บนหลังคามีไฟฉุกเฉินสีตามท่ีกฎหมายกําหนด ดานซาย – ดานขวา  ดานละ ๒ ชุด และ 
     มีไฟ LED สปอตไลท สองสวาง ดานซาย – ดานขวา ดานละ ๒ ชุด โดยมีหลอด  LED  
     ไมนอยกวาชุดละ ๔ ดวง ซ่ึงการติดต้ังตองออกแบบใหเขากับรูปทรงของหลังคา 
     ไฟเบอรกลาสซีลกันนํ้าเขา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
                                                                         -๔- 

 
 
(๔) เปนชุดสัญญาณไฟวับวาบใช LED ชนิด GEN๓ ท่ีใหความสวางสูง 
     (GEN ๓ Superbright LED) 
(๕) มีชุดควบคุมการทํางานของชุดหลอด LED ใชกับกระแสไฟ ๑๒ VDC 
(๖) เคร่ืองขยายเสียงอิเล็กทรอนิกสไซเรน กําลังขยาย ๑๕๐ วัตต ใชแรงดันไฟ ๑๒ VDC  
     มีขนาดกะทัดรัด ใหสัญญาณเสียง ๕ แบบ พรอมมีไมโครโฟนสําหรับพูดกระจายเสียงได 
(๗) ลําโพงสามารถรองรับกําลังของเคร่ืองขยายเสียงอิเล็กทรอนิกสได ๑๕๐ วัตต 
(๘) ฝาครอบชุดลําโพงเปนโพลิคารบอเนต 

๓.๒.๓ ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันย่ืนเอกสาร 
๓.๒.๔ บนหลังคาสวนทายดานขางซาย/ขวา ติดต้ังไฟฉุกเฉินสีตามท่ีกฎหมายกําหนด แบบ LED 
         จํานวน ๒ ชุด ตอนกลางสวนบนมีไฟเบรก LED สีแดง 
๓.๒.๕ ในหองพยาบาลติดต้ังระบบแสงสวาง มีสวิตซควบคุม ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปด-ปดไดจาก 
         หองพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED ๒ ชุด มีสวิตซควบคุมการเปด-ปดท่ีตัวอุปกรณ 
๓.๒.๖ เพดานหลังคาติดต้ังโคมไฟเบอรกลาส ภายในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด LED  มีสวิทซควบคุมการ 
         เปด – ปด ไดจากหองคนขับภายในดานทายติดต้ังโคมไฟสปอตไลทชนิดหลอด LED ปรับเอียง 
         ข้ึน-ลงได 

๓.๓  ชุดหลังคาไฟเบอรกลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 
๓.๓.๑ หลังคาไฟเบอรกลาส(ประตูฝาทายเปด-ปดซายขวา)ความสูงจากขอบกระบะไมตํ่ากวา ๑๐๕ ซม. 

(๑) เปนหลังคาท่ีทําจากไฟเบอรกลาส ชนิดท่ีมีความแข็งแรง ทนทาน และสามารถยึดหยุนได 
     ตามสภาพการใชงาน ผูผลิตตองไดรับมาตรฐาน ISO ๙๐๐๑:๒๐๐๘ และไดรับใบอนุญาต 
     ประกอบกิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล)จากกระทรวงอุตสาหกรรมและมี 
     ตัวแทนจําหนายท่ัวประเทศไมตํ่ากวา ๘๐ แหง 
(๒) คุณลักษณะของวัสดุท่ีใชในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอรกลาส ระบบ 
     Spray Up ผสมผสานกับนํ้ายาเรซ่ินชนิดท่ีมีความแข็งแรงทนทานยึดหยุนไดตามสภาพการ 
     ใชงานตามมาตรฐานจากประเทศเยอรมันนี โดยตัวหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงดวย 
     แผนเหล็ก บริเวณจุดยึดอุปกรณตาง  ๆมีชุดอุปกรณตกแตงภายนอกและภายในท่ีทําจาก 
     ไฟเบอรกลาสชนิดเดียวกัน ท่ีใหความแข็งแรงทนทานตอการใชงาน 
(๓) ประตูฝาทายทําจากไฟเบอรกลาสมีชองกระจก สามารถเปดออกจากภายในได 
(๔) มีกระจกบานเล่ือนดานหนา สามารถล็อคไดจากหองพยาบาล 

๓.๓.๒ สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามท่ีกฎหมายกําหนด) 
(๑) ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พรอมเคร่ืองขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ใหอัตราเสียง 
     ไมตํ่ากวา ๑๕๐ W ใชไฟกระแสตรง ๑๒ VDC มีเสียงไซเรน ๕ เสียง เวลาพูดโดย 
     ใชไมโครโฟนเสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ 
(๒) เปนผลิตภัณฑทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย 
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๓.๔ หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณ และเวชภัณฑ 
๓.๔.๑ พ้ืนหองพยาบาลทําจากไฟเบอรกลาสท้ังแผน ไรรอยตอ กันนํ้าได ๑๐๐ %  
๓.๔.๒ ผนังหองพยาบาลดานขาง(ซาย-ขวา) และดานหนา มีความสูงถึงขอบกระบะผลิตจาก 
         ไฟเบอรกลาสข้ึนรูปเปนช้ินเดียวกันตัวพ้ืนหองพยาบาล 
๓.๔.๓ ดานซายมือติดต้ังเกาอ้ียาวอเนกประสงคชนิด ๓ ท่ีน่ัง พรอมเข็มขัดนิรภัย โครงสรางทําจาก 
         ไฟเบอรกลาส ท่ีน่ังและผนังบุดวยฟองนํ้าและหุมPVC ดานใตเกาอ้ีเปนท่ีเก็บของ โดยการเปด 
         เบาะน่ังข้ึน ถัดจากเกาอ้ีอเนกประสงคเปนท่ีวางตูใสถังออกซิเจนจํานวน ๒ ถัง ทําจากไฟเบอร 
         กลาสมีประตูเปด-ปด 
๓.๔.๔ ดานขวามือติดต้ังตูใสอุปกรณและเวชภัณฑทําจากไฟเบอรกลาสดานหนาเปนบานเล่ือนซาย-ขวา 
         ทําจากวัสดุใสเพ่ือมองเห็นภายในสวนดานบนเปนแผงควบคุมระบบออกซิเจนแบบ (PIPE LINE) 
         ทําจากไฟเบอรกลาส 
๓.๔.๕ ตรงกลางหองพยาบาล เปนฐานเตียงพยาบาล ทําจากไฟเบอรกลาสข้ึนรูปเปนช้ินเดียวกับตัวพ้ืน 
         หองพยาบาล ดานบนหุมดวยสแตนเลส เพ่ือกันการกระแทกของเตียงพยาบาลเวลาข้ึน-ลง  
         มีระบบลอคเตียงจากดานทายดานใตของฐานเตียงสามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได 
๓.๔.๖ พ้ืนหองพยาบาลปูทับดวย แผนอลูมิเนียมมีลายกันล่ืน (ดานบนพ้ืน) 

๓.๕ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดกําลังสง ๒๕ วัตต 
๓.๕.๑ เปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FM ชนิดติดต้ังในรถยนต 
๓.๕.๒ เปนเคร่ืองวิทยุคมนาคมท่ีใชงานไดดี ในยานความถ่ี ๑๓๖ MHz ถึง ๑๗๔ MHz   
         สามารถใชงานไดท้ังระบบ Simplex และ Semi Duplex 
๓.๕.๓ ใชกับไฟฟากระแสตรงไมตํ่ากวา ๑๒ Volls  จาก Battery 
๓.๕.๔ มีชองความถ่ีในการใชงานไมนอยกวา ๑๒๘ ชอง 
๓.๕.๕ RF Input/Output Impedance = ๕๐ Ohm 
๓.๕.๖ มีวงจรQT/DQT ๒ Tone signaling หรือวงจร CTCSS (Continuous Tone Control Squalch 
         System) ควบคุมการทํางานของเคร่ืองวิทยุคมนาคม 
๓.๕.๗ เปนผลิตภัณฑจากทวีปยุโรป สหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย 
๓.๕.๘ ภาคสงสัญญาณ 

(๑) มีกําลังสงออกอากาศ (RF Power Output) ไมนอยกวา ๒๕ วัตต 
(๒) มีคา Deviation = ± ๕ KHz 
(๓) มีคา Audio Distortion ไมเกิน ๑๐%  เม่ือสัญญาณความถ่ีเสียงขนาด ๑ KHz  
     ทําใหเกิด Deviation สูงสุด 

๓.๕.๙ ภาครับสัญญาณ 
(๑) มีคา Sensitivity ไมเกิน ๐.๒๕uv ดีกวา 
(๒) มีคา Spurious ไมเกิน ๘๐ dB 
(๓) มีคา Inter- modulation ไมเกิน ๗๕ dB  
(๔) มีคา Audio Output ไมนอยกวา ๒ วัตต และมี Audio Distortion ไมเกิน ๕ % 
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๓.๕.๑๐ สายอากาศ 
(๑) มี GAIN ไมนอยกวา ๓ dB 
(๒) มี INPUT IMPEDANCE ๕๐ Ohm 
(๓) มีคา VSWR ≤ ๑.๕:๑ 

๓.๕.๑๑ อุปกรณประกอบชุด 
(๑) ไมโครโฟน จํานวน ๑ ชุด 
(๒) สายอากาศท่ีมีลักษณะตามขอ ๓.๕.๑๐ จํานวน ๑ ชุด 
(๓) หนังสือคูมือการใชเคร่ืองวิทยุคมนาคมเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จํานวน  ๑ ชุด 

๓.๖ ไฟฉุกเฉินติดทายหลังคาเลนสใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายกําหนด) พรอมไฟเบรกหลัง 
๓.๖.๑ ไฟฉุกเฉิน(สีตามท่ีกฎหมายกําหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใชไฟกระแสตรง ๑๒ VDC 

๓.๗ บันไดทายสแตนเลส 
๓.๗.๑ ผลิตจากทอสแตนเลส มีความแข็งแรงไมเปนสนิม 

(๑) ขนาดบันไดทายยาวไมนอยกวา ๑๕๐ ซม. และกวางไมนอยกวา ๑๘ ซม. 
(๒) แผนอลูมิเนียมลาย (ปองกันการล่ืน) หนาไมนอยกวา ๒ มม. ชนิดแข็งไมเปนสนิม 
(๓) บันไดทายยึดติดกับตัวรถท่ีใช BRACKET เหล็กหนาไมนอยกวา ๔ มม. ๒ ตัวใชในการ 
     ยึดติดเพ่ือเพ่ิมความแข็งแรง ตอการกระแทกและรับนํ้าหนักไดอยางดี 

๓.๘ กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ 
๓.๘.๑ชนิดกระจกบานเล่ือนซาย-ขวา สามารถล็อกไดจากหองคนขับรถ 

๓.๙ ชุดแอรแขวนพรอมคอนเพรสเซอร ๑ ลูก โดยแยกออกจากหองคนขับ 
๓.๙.๑ ระบบแอรแขวนใชกับนํ้ายา ๑๓๔ A 
๓.๙.๒ ชองลมแอร ผลิตจากพลาสติก กระจายลมไดท่ัวถึงท้ังหองโดยสารดวยชองลม ๔ ชอง 
           พรอมปรับข้ึน – ลง ซาย – ขวา  ได ๔ ทิศทาง 
๓.๙.๓ สวิทซเปด – ปด ใชงานงาย ควบคุมการเปด – ปด และปรับความแรงลม ๓ ระดับ 

(๑) มอเตอรพัดลมใหลมแรงสมํ่าเสมอ 
(๒) ถาดรองนํ้าท้ิง ตองทําความสะอาดงายนํ้าหนักเบา 

๓.๑๐ ชุดแอรแขวนเพดานอเนกประสงค ที่แขวนน้ําเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต, ไฟ LED 
    พรอมสวิทซเปด-ปด , ราวจับสแตนเลส,พรอมไฟ SPOT LIGHT 
๓.๑๐.๑ ชุดอุปกรณเพดานเอนกประสงค โครงสรางทําจากไฟเบอรกลาสข้ึนรูปเสริมแรงพรอมสี  
           ออกแบบเพ่ือใชกับรถพยาบาลโดยเฉพาะ 
๓.๑๐.๒ ราวสแตนเลสมือจับ ทําจากสแตนเลสสตีลขัดข้ึนเงา ไมเปนสนิม ทนทานตอแรงกัดกรอน 
๓.๑๐.๓ ชุดไฟ LED โครงสรางทําจากพลาสติกทนความรอน พรอมชุดไฟ LED  

 ใหแสงสวางท่ีนวลตาไมสงผลตอสายตา 
๓.๑๐.๔ ชุดไฟ LED ใชกับระบบไฟ ๑๒ VDC/๑๕ W ใหแสงสวางท่ัวหองโดยสาร 
๓.๑๐.๕ ชุดไฟสปอตไลทชนิด LED โครงสรางทําจากพลาสติกแข็งทนตอความรอนและแรงกระแทก 
           พรอมระบบกันนํ้า ๑๐๐ % 
๓.๑๐.๖ ชุดแขวนนํ้าเกลือ เปนสแตนเลสสตีลไมเปนสนิมทนตอแรงดึงและรับนํ้าหนักไดมากกวา ๕ กก. 
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๓.๑๑ ราวจับดานขางประตู แสตนเลส 
๓.๑๑.๑ ราวจับขางประตู ใชสําหรับจับยึดขณะกาวข้ึน – ลง จากภายในหองโดยสารเพ่ิมความสะดวก 
           ขณะปฏิบัติหนาท่ี 
๓.๑๑.๒ ราวจับขางประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงา ไมเปนสนิม มีความแข็งแรงทนทานตอการ 
           ยึดจับเปนอยางดี 
๓.๑๑.๓ มีเสนผาศูนยกลางขนาดไมนอยกวา ๑ น้ิว และยาวไมนอยกวา ๕๐ ซม. 
๓.๑๑.๔ ชุดทอมือจับสแตนเลสสตีล เช่ือมติดกับแปนสแตนเลสสตีล 

๓.๑๒ ฟลมกรองแสงกระจก 
๓.๑๒.๑ กระจกบานหนาติดฟลมกรองแสงท่ีสามารถปองกันรังสี UV ไดไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต  
           กันแสงไดไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต กันความรอนไดไมนอยกวา ๘๐ เปอรเซ็นต  
           ความกวางไมเกิน ๑๕ ซม.  ติดต้ังดานบนของบาน 
๓.๑๒.๒ กระจกบานหนาตางติดฟลมกรองแสงท่ีสามารถปองกันรังสี UV ไดไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต  
           กันแสงไดไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต กันความรอนไดไมนอยกวา ๕๐ เปอรเซ็นต 

๓.๑๓ นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล 
๓.๑๓.๑ นาฬิกาบอกเวลาติดผนังหองพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของ วัน เดือน ป  
           เวลา อุณหภูมิ 

๓.๑๔ ถังดับเพลิงขนาด ๕ ปอนด ชนิด Halotron  
๓.๑๕ กรวยสัญญาณไฟแบบพับได 
 

หมวด ข คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑการแพทย 
๑. ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสรางผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยดแบบพับได) 

๑.๑ ตัวเตียงและโครงทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด มีความแข็งแรงทนทาน 
๑.๒ แผนรองตัวผูปวยทําจากอลูมิเนียมอัลลอยด หรือโลหะปลอดสนิมอยางดี 
๑.๓ พนักพิงหลังสามารถปรับระดับไดไมนอยกวา ๘๐ องศา โดยมีโช็คอัพชวยรับนํ้าหนักผูปวย 
๑.๔ การปรับเปล่ียนจากเตียงนอนเปนเกาอ้ีเข็น สามารถทําไดสะดวกโดยเจาหนาท่ีเพียงคนเดียว 
๑.๕ มีเบาะรองนอน พรอมสายรัดผูปวย ๒ เสน 
๑.๖ เตียงออกแบบใหงายตอการทําความสะอาด 
๑.๗ เตียงชนิดน้ีใชในโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉิน ในการเคล่ือนยายผูปวยและผูไดรับบาดเจ็บ 
๑.๘ รับนํ้าหนักไดไมนอยกวา ๓๐๐ กิโลกรัม พรอมหนังสือรับรองในวันย่ืนเอกสารโดยผานการทดสอบ 
      คาการรับแรงกระทําเพ่ือประโยชนของทางราชการ 
๑.๙ ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวา จะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันย่ืนเอกสาร 

๒. เครื่องชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรับเด็กและผูใหญ 
๒.๑ หนากากทําจากซิลิโคนสีใส ชวยใหงายตอการสังเกตอาการของผูปวย Mask No.๕ สําหรับผูใหญ ๑ อัน 
      และ Mask No.๓ สําหรับเด็ก ๑ อัน 
๒.๒ ถุงลมทําจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นไดภายในตัวลูกยางผิวดานนอกหยาบสลับเรียบ 

เพ่ือความกระชับขณะบีบ สําหรับผูใหญมีขนาด ๑,๗๐๐ มล. และสําหรับเด็ก มีขนาด ๕๐๐ มล. 
๒.๓ ถุงสํารองออกซิเจนทําจาก Polyvinylchloride สําหรับผูใหญและเด็ก มีขนาดบรรจุ ๒,๗๐๐ มล. 
๒.๔ พรอมสายออกซิเจน ๑ เสน 
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๓. เครื่องสองกลองเสียง 
๓.๑ เปนชุดเคร่ืองมือสองตรวจหลอดลมใหแสงสวางโดยใยแกวนําแสง FIBER OPTIC 
๓.๒ ใชถานไฟฉายขนาดกลาง ๒ กอน 
๓.๓ หลอดไฟเปนหลอด HALOGEN / XENON ติดอยูในดามมือ ( HANDLE ) 
๓.๔ สวิทซจะทํางานเม่ือประกอบแผนสองตรวจ ( BLADE ) เขากับดามถือแสงสวางจะสองผานแผนตรวจ 
๓.๕ ดามถือและแผนสองตรวจทําดวยโลหะไมเปนสนิม 
๓.๖ ดามถือสามารถถอดได ๒ ขาง ท้ังหัวและทายเพ่ือสะดวกในการเปล่ียนถานและหลอดไฟ  
      ฝาปดเปนแบบเกรียวหมุนปดสนิทใชงานงาย สะดวกในการทําความสะอาดและดูแลรักษา 
๓.๗ สามารถใชประกอบกับชุดสองตรวจหลอดลมท่ีเปนผลิตภัณฑมาตรฐานสากล 
๓.๘ แผนสองตรวจในชุดมาตรฐานมีใหเลือกใช ๓ ขนาด เปนแผนสองตรวจแบบ FIBER OPTIC 

(๑)แผนสองตรวจแบบโคง เบอร ๒ สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน 
(๒)แผนสองตรวจแบบโคง เบอร ๓ สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน 
(๓)แผนสองตรวจแบบโคง เบอร ๔ สําหรับผูใหญ จํานวน ๑ อัน 

๓.๙ รับประกันคุณภาพอยางนอย ๑ ป นับต้ังแตวันมอบของครบ 
 อุปกรณประกอบ 
(๑) หลอดไฟ HALOGEN / XENON ในชุดสองมาตรฐานพรอมใช  จํานวน ๑ หลอด 
(๒) กลองเก็บอุปกรณ                                                      จํานวน ๑ ใบ 

๔. เครื่องดดูเสมหะแบบไฟฟา ใชกับไฟฟา ๑๒ VDC & ๒๒๐ VAC มีแบตเตอรี่ในตัว 
๔.๑ ใชไดกับไฟฟากระแสตรง ๑๒ โวลท และกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท และมีแบตเตอร่ีแบบชารจไดภายใน 
      ตัวเคร่ือง นํ้าหนักเบาสามารถออกสนามได 
๔.๒ มีอุปกรณควบคุม ปรับแรงดูด พรอมมาตรวัดแสดงแรงดูด 
๔.๓ สามารถปรับแรงดูดสูงสุดไดไมนอยกวา ๕๐๐ มิลลิบาร และอัตราการไหลของอากาศไมนอยกวา 
      ๒๐ ลิตรตอนาที 
๔.๔ ภาชนะบรรจุของเหลวมีขนาดปริมาตรความจุไมนอยกวา ๙๐๐ มิลลิลิตร จํานวนไมนอยกวา ๑ ใบ 
๔.๕ มีสายดูด ( Suction Tubing ) ยาวไมนอยกวา ๑.๓ เมตร 
๔.๖ แบตเตอร่ีภายในตัวเคร่ืองเปนแบบท่ีสามารถทําการชารจไฟไดทันที โดยไมตองรอใหไฟหมด 
๔.๗ ผูเสนอราคาตองแนบใบรับรองวาจะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันท่ีย่ืนเอกสาร 
๔.๘ เปนผลิตภัณฑจากทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกา หรือทวีปเอเชีย                                                      

๕. ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 
๕.๑ เปนเคร่ืองวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงส่ีเหล่ียมติดผนัง 
๕.๒ สามารถวัดความดันโลหิตไดไมนอยกวา ๐-๓๐๐ มิลลิเมตรปรอท 
๕.๓ มีผาพันแขนสําหรับผูใหญและเด็ก อยางละ ๑ ชุด ชนิดปะติด ( Velcro Fastener ) ใชงานไดสะดวก 
๕.๔ สายยางตอจากผาพันแผลเปนแบบ Coiled Tubing มีความยาวไมนอยกวา ๓ เมตร 
๕.๕ ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขน พรอมล้ินปด-เปด ผานทอยาง ๒ ทอ สะดวกตอการควบคุม 
๕.๖ ลูกยางสําหรับอัดลมผาพันแขนเปนลูกยางแบบมาตรฐาน 
๕.๗ หูฟงจํานวน ๑ ชุด ภายใตย่ีหอเดียวกันกับเคร่ืองวัดความดันโลหิต 
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๖. เฝอกดามคอ 

๖.๑ โครงภายนอกเปนพลาสติก สวนภายในเปนโฟมชนิดออน 
๖.๒ ปรับขนาดได โดยปรับสายรัดแบบปะติด 
๖.๓ ดานหนามีชองสําหรับการเจาะหลอดลมผูปวยได 
๖.๔ มี ๓ ขนาด 

๗. เฝอกลมสุญญากาศ จํานวน ๓ ชิ้น 
เฝอกลมสุญญากาศ ใชสําหรับดามแขน – ขา ของผูท่ีไดรับบาดเจ็บ เฝอกลมมีท้ังหมด ๓ ช้ิน ประกอบดวย  
เฝอกดามแขน ๒ ช้ิน  เฝอกดามขา ๑ ช้ิน 
๗.๑ เฝอกดามแขนช้ินท่ี ๑ มีความกวาง ๓๐ ซม. ความยาว ๕๐ ซม. 
๗.๒ เฝอกดามแขนช้ินท่ี ๒ มีความกวาง ๕๐ ซม. ความยาว ๗๐ ซม. 
๗.๓ เฝอกดามขาช้ินท่ี ๓ มีความกวาง ๗๐ ซม. ความยาว ๑๐๐ ซม. 
๗.๔ มีกระบอกสําหรับสูบลม ๑ อัน 
๗.๕ มีกระเปาสําหรับใสเฝอกลมสุญญากาศ ๑ ใบ 

๘. ถังออกซิเจนขนาด ๑๐ ลิตร 
๘.๑ ถังออกซิเจนเปนถังอลูมิเนียมขนาด ๑๐ ลิตร จํานวน ๒ ถัง 

๙. ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ( ใชกับถังออกซิเจนขนาด ๑๐ L ) 
ชุดปรับแรงดันออกซิเจน สําหรับถัง Oxygen cylinder ๑๐ litre 
๙.๑ Reguiater แบบ ๑ เกจวัด  ( Gauge ) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน 
๙.๒ Flow meter 
๙.๓ Humidifier 
๙.๔ Masal Cannula with mask ( ชุดครอบจมูก ) 

๑๐.  เฝอกดามหลัง 
๑๐.๑ โครงสรางภายในผลิตจาก PVC ท่ีสามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการใชงาน 
๑๐.๒ โครงสรางภายนอกประกอบดวยเข็มขัดท่ีแนนหนา 
๑๐.๓ เม่ือผูปวยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะไดรับการปองกันจากเฝอกคอ 

๑๑.  ชุดกระดานแข็งรองนอน พรอมเข็มขัด 
๑๑.๑ ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีความกระชับเม่ือรัดเข็มขัด Safety Belt 
๑๑.๒ สามารถ X-RAY /CT ผานได 
๑๑.๓ สามารถใชรวมกับชุดล็อกศีรษะได 
๑๑.๔ เหมาะสําหรับใชงานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคล่ือนยายผูปวยนอกสถานท่ี 

   และผูไดรับบาดเจ็บ 
๑๑.๕ มีขนาดความยาวไมนอยกวา ๑๘๐ ซม. มีความกวางสูงสุดไมนอยกวา ๔๑ ซม. มีความหนา  
        พรอมฐานไมเกิน ๗ ซม. 
๑๑.๖ มีนํ้าหนักไมเกิน ๗.๕ กก. 
๑๑.๗ รับนํ้าหนักไดไมนอยกวา ๑๘๐ กก. พรอมหนังสือรับรองในวันย่ืนซองโดยผานการทดสอบคา 
        การรองรับแรงกระทําเพ่ือประโยชนของทางหนวยงาน 
๑๑.๘ ผูเสนอราคาตองแบบใบรับรองวา จะจัดหาอะไหลไดไมนอยกวา ๕ ป ในวันย่ืนเอกสาร 
 
 



 
-๑๐- 

 
๑๒. ชุดลอ็กศีรษะพรอมเข็มขัด 

๑๒.๑ ผลิตจากกอนโฟมข้ึนรูปท่ีมีความหนาแนนสูง มีชองขนาดใหญอยูบริเวณระนาบเดียวกับชองหู    
   เพ่ือสังเกตอาการผูปวย 

๑๒.๒ สามารถใชรวมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecher ได 
๑๒.๓ อุปกรณชนิดน้ีไมรบกวน X-RAY/CT 
๑๒.๔ ผิวโดยรอบกอนโฟมชุบเคลือบดวยโพลียูรีเทนเหลว สามารถกันนํ้าได ทําใหงายตอการทํา 
        ความสะอาด 
๑๒.๕ ขนาดไมนอยกวา ๔๒ x ๒๖ x ๑๘ ซม. 

๑๓.  ไมดามแขน – ขา 
     ๑๓.๑ ทําจากวัสดุสังเคราะห สามารถลางทําความสะอาดไดงาย ปองกันของเหลวซึมผานไดดี  
             บรรจุในกระเปาพรอมหูห้ิวมีซิป 

๑๓.๒ ไมดามขาสวนรองรับขา กวางไมนอยกวา ๑๔ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๘๔ เซนติเมตร 
        หนาไมนอยกวา ๑ เซนติเมตรสวนรองรับปลายเทา กวางไมนอยกวา ๑๔ เซนติเมตร  
        ยาวไมนอยกวา ๒๐ เซนติเมตร 

   ๑๓.๓ ไมดามแขน ขนาดกวางไมนอยกวา ๘ เซนติเมตร ยาวไมนอยกวา ๕๗ เซนติเมตร 
           หนาไมนอยกวา ๑ เซนติเมตร 

๑๔. เกาอี้เข็นมีลอ – พับได (โครงสรางผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด) 
๑๔.๑ ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด นํ้าหนักเบา ขนาดเล็ก งายตอการเคล่ือนยาย 
๑๔.๒ เกาอ้ีพยาบาลชนิดน้ี สวนใหญใชในการเคล่ือนยายผูปวยหรือผูไดรับบาดเจ็บท่ีไมสามารถนอนได 
๑๔.๓ เกาอ้ีชนิดน้ีสามารถพับได 
๑๔.๔ เกาอ้ีชนิดน้ีมี ๔ ลอ  
๑๔.๕ เกาอ้ีชนิดน้ีมีท่ีจับ ๔ ดาม (สามารถพับได) 
๑๔.๖ บริเวณใตเกาอ้ีดานขางมีคันโยก ท่ีสามารถโยกข้ึน – ลงได 
๑๔.๗ สามารถรับนํ้าหนักผูปวยไดไมนอยกวา ๑๖๐ กก. พรอมหนังสือรับรองในวันย่ืนซองโดยผาน 
        การทดสอบคาการรับแรงกระทํา 
๑๔.๘ ใชงานไดอยางปลอดภัย งายตอการฆาเช้ือโรคและทําความสะอาด 

๑๕. ชุดกลองปฐมพยาบาล ๑๗ รายการ 
๑๕.๑ หูฟง  
๑๕.๒ เคร่ืองวัดความดันโลหิตดิจิตอล 
๑๕.๓ เคร่ืองอินฟาเรดเทอรโมมิเตอร (เคร่ืองวัดไข)   
๑๕.๔ กรรไกร ๑๔ CM 
๑๕.๕ คีมคีบ ๑๔ CM 
๑๕.๖ ท่ีกดล้ิน 
๑๕.๗ ไฟฉาย 
๑๕.๘ เทปแตงแผล 
๑๕.๙ แอลกอฮอล  
๑๕.๑๐ เบตาดีน 
๑๕.๑๑ สําลีกอน 
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๑๕.๑๒ สําลีไมพันกาน บรรจุ ๑๐๐ ช้ิน     
๑๕.๑๓ ผากอซ ขนาด ๔” x ๔”  
๑๕.๑๔ ผากอซในซองสุญญากาศ ขนาด ๓” x ๓” 
๑๕.๑๕ ผาพันแผลยืดหยุน ๔” 
๑๕.๑๖ พลาสเตอรยา (บรรจุ ๑๐๐ ช้ิน) 
๑๕.๑๗ ท่ีหนีบสายสะดือ  

๑๖. มีอุปกรณปองกันและควบคุมการติดเชื้อ) 
๑๖.๑ ถังขยะติดเช้ือทําดวยสแตนเลส จํานวน   ๑ ถัง 
๑๖.๒ รองเทาบูต จํานวน ๒ คู 
  

  รายละเอียดเพิ่มเติม 
             ๑. อุปกรณการแพทยตองเปนของใหมไมเคยใชงานมากอน หรือใชในการสาธิตมากอน หากเกิดการชํารุดขัดของ
ภายในระยะเวลารับประกัน และทําการแกไขแลวถึงสองคร้ัง ผูขายจะตองนําช้ินสวนหรืออะไหลใหมมาเปล่ียนใหโดยไมคิด
มูลคา 
             ๒. ผูขายตองดําเนินการยกเวนภาษีดัดแปลงรถเคล่ือนท่ีเร็วและดําเนินการจดทะเบียนรถ 
             ๓. ใหพนตราสัญลักษณ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล บริเวณประตูดานนอกท้ัง ๒ ขาง ขนาดไมนอยกวา ๑๘ 
ซม. และตัวอักษรช่ือเต็มของ องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ขนาดสูงไมนอยกวา ๕ ซม. โดยพนสีท่ีสามารถมองเห็นงายและ
ชัดเจน และพนรหัสครุภัณฑขององคการบริหารสวนตําบลเมืองพล ท่ีกําหนด 
              ๔. ผูขายจะตองสงมอบทะเบียนกรรมสิทธ์ิใหผูซ้ือกอนการเบิกจายเงิน โดยผูขายเปนผูรับผิดชอบคาใชจายดังกลาว
ท้ังหมด 
              ๕. ผูขายตองรับประกันคุณภาพในกรณีท่ีมีความเสียหายเกิดข้ึนแกตัวรถ อุปกรณ และสวนควบของรถท่ีมิไดเกิดจาก
การใชผิดวิธี หรือความประมาทเลินเลอของผูใช โดยผูขายตองเปล่ียนหรือซอมใหโดยไมคิดมูลคาใด  ๆท้ังส้ินเปนเวลาไมนอยกวา 
๑ ป  นับถัดจากวันท่ีผูซ้ือไดรับมอบ 
              ๖. ผูขายตองเติมนํ้ามันเช้ือเพลิงเต็มถังในวันสงมอบ 
              ๗. กระจกหนาดานบนติดช่ือหนวยปฏิบัติการ ตัวอักษรสีขาวเห็นไดชัดเจน ขนาดตามท่ี อบต. กําหนด 
              ๘. กระจกดานหลังติดขอความสะทอนแสง เจ็บปวยฉุกเฉินโทร. ๑๖๖๙ ท่ีมองเห็นไดชัดเจน 
              ๙. ใตกระจกหลังติดช่ือหนวยงานดวยตัวอักษรสีนํ้าเงินหรือสีขาวเห็นไดชัดเจน 
              ๑๐. กําหนดสงมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
              ๑๑. สีของรถยนต  สีขาว  ดานขางของตัวรถติดแถบสต๊ิกเกอรสีเขียวมะนาวตลอดตัวรถ และตัวอักษร ขนาดตามท่ี 
                   อบต. กําหนด 
๕.  สถานที่ดําเนินการ 
 ท่ีทําการองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน 
 

๖.   ระยะเวลาสงมอบงาน 
 สงมอบรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด     
ไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต  จํานวน ๑ คัน ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
 
 



  
-๑๒- 

 
 

๗.   วงเงินในการจัดซื้อ 
          รถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) ปริมาตรกระบอกสูบไมตํ่ากวา ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกําลังเคร่ืองยนตสูงสุด 
ไมตํ่ากวา ๑๑๐ กิโลวัตต ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ  ป ๒๕๖๒ หนา ๘๘ – ๘๙ มีราคามาตรฐานคันละ 
๑,๐๐๐,๐๐๐.- บาท (หน่ึงลานบาทถวน) 
 

๘.   สถานที่ติดตอเพื่อขอทราบขอมูลเพิ่มเติม และสงขอเสนอแนะ วิจารณหรือแสดงความคิดเห็น 
          องคการบริหารสวนตําบลเมืองพล เลขท่ี ๑๙๐ หมูท่ี ๓ ตําบลเมืองพล อําเภอพล จังหวัดขอนแกน ๔๐๑๒๐ 
โทรศัพท ๐๔๓-๔๑๘๑๕๕ เว็บไซต http://www.abtmuangphon.go.th/  
  
 
 
                                 (ลงช่ือ)                              ประธานกรรมการ 
                                                 ( นางสาวกาญรษา แสนวิวัช ) 
     ปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล 
 
 
                                               (ลงช่ือ)                               กรรมการ 
                                                  ( นางสาวสุกัลยา  จิตะพล ) 
     รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล 
 
 
                                              (ลงช่ือ)                               กรรมการ 
                                                 ( นางสาวอุษณา  เสริมดํารงศักด์ิ ) 
        ผูอํานวยการกองชางองคการบริหารสวนตําบลเมืองพล 

 


