
 
 

 ประกาศเทศบาลตําบลทางิ้ว 

เรื่อง   สอบราคาซือ้ครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู) 

-----------------------------------          

                                                                                                    

ดวยเทศบาลตําบลทางิ้ว อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช จงัหวัดนครศรีธรรมราช  มีความ 

ประสงคจะสอบราคาซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสง  รถพยาบาลฉุกเฉิน  (แบบรถตู)  จํานวน  1  คัน  

(รายละเอียดคุณสมบัติและคุณลักษณะเฉพาะแนบทายประกาศน้ี)   

                 ราคากลาง 2,000,000.-บาท  (สองลานบาทถวน)   
 

  ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองมีคุณสมบัติ  ดังตอไปน้ี 

1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกลาว 

2. ไมเปนผูที่ถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนช่ือแลว 

3.  ไมเปนผูไดรบัเอกสิทธ์ิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาล 

ของผูเสนอราคาไดมีคําสั่งใหสละสิทธ์ิความคุมกันเชนวาน้ัน 

4.  เปนผูทีผ่านการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อของเทศบาลตําบลทางิ้ว 

5.  ไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอื่นทีเ่ขาเสนอราคาใหแกเทศบาล 

ตําบลทางิ้ว ณ  วันที่ประกาศสอบราคา หรอืไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน

ธรรมในการสอบราคาซื้อครัง้น้ี 

  6.  ผูเสนอราคาจะตองมหีลักฐานการเปนตัวแทนจําหนาย ผูแทนจําหนาย ผูประกอบหรือ

ผูผลิตรถยนตมาแสดงดวย 

  กําหนดยื่นซองสอบราคา  

1. ในวันที่ 26 กุมภาพันธ 2557 ต้ังแตเวลา 08.30-16.30 น. ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อ 

หรือการจางอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช  ที่วาการอําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

2. ในระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ 2557  ถึงวันท่ี 11 มีนาคม 2557  ในวันและเวลา 

ราชการ  ณ  กองคลัง  เทศบาลตําบลทางิ้ว  อําเภอเมอืงนครศรีธรรมราช  จังหวัดนครศรีธรรมราช    

กําหนดเปดซองสอบราคา  

-  กําหนดเปดซองสอบราคา  ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ต้ังแตเวลา 10.00 น. เปนตนไป  

ณ ศูนยขอมูลขาวสารการซื้อหรือการจางอําเภอเมืองนครศรธีรรมราช ทีว่าการอําเภอเมืองนครศรีธรรมราช   

จังหวัดนครศรีธรรมราช 
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  ผูสนใจติดตอขอซื้อเอกสารสอบราคา ในราคาชุดละ 1,000.-บาท ไดที่กองคลัง เทศบาล

ตําบลทางิ้ว อําเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ระหวางวันที่  26 กุมภาพันธ 2557  ถึง

วันท่ี 11 มีนาคม 2557 หรือดูรายละเอียดไดที่ www.gprocurement.go.th หรือ www.thangew.go.th 

หรือสอบถามทางโทรศัพทไดที่หมายเลข  075-377300  ในวันและเวลาราชการ 

ประกาศ  ณ  วันที่  26  เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. 2557 

 

                                                          (ลงช่ือ) ชินกร นาคนาศักด์ิ 

                                                         (นายชินกร   นาคนาศักด์ิ) 

                                                          นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑยานพาหนะและขนสง รถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู) 

แนบทายประกาศฯ  ลงวันท่ี 26 กุมภาพันธ 2557 

-------------------------------- 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑยานพาหนะและขนสงรถพยาบาลฉุกเฉิน (แบบรถตู)  จํานวน 1 คัน   

ซึ่งมีคุณสมบัติดังน้ี 

1)  เครื่องยนตดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสบูไมนอยกวา 2,400 ซีซี  พรอมอุปกรณตาม 

    มาตรฐาน 

2)  ประตูดานหลัง เปด-ปด สําหรับยกเตียงผูปวยเขา-ออก 

3)  มีตูเก็บทอ บรรจุกาซไมนอยกวา 2 ทอ พรอมที่แขวนนํ้าเกลอื 

4)  หองพยาบาลมีตูใสอุปกรณและเวชภัณฑ 

5)  มีวิทยุคมนาคม VHF/FM ไมเกิน 25 วัตต พรอมอุปกรณ หรือที่ กสทช.อนุญาต 
 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณการแพทยประกอบ 

1) เตียงนอนโลหะผสม แบบมีลอเข็น ปรับเปนรถเข็นได 

2) ชุดชวยหายใจชนิดใชมือบีบสําหรบัเด็กและผูใหญ 

3) เครื่องสองกลองเสียง / เครื่องดูดของเหลว 

4) เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดผนัง 

5) ชุดปองกันกระดูกคอเคลื่อน 

6) ชุดเผือกลม 

7) ชุดใหออกซเิจน แบบ Pipe Line สําหรับสงทอกาซ 

8) อุปกรณดามหลังชนิดสั้น 

9) เกาอี้เคลื่อนยายสําหรับผูปวยชนิดพับเก็บได 
 

อุปกรณท่ีตองใชกับรถตูพยาบาลนอกเหนือราคามาตรฐานครุภัณฑ จํานวน 24 รายการ 

ดังน้ี 

1) ปูพื้นหองพยาบาลดวยไมอัดแผนเรียบ ปูทบัดวยไฟเบอรกลาสผสม GEL COAT จํานวน 

1 งาน 

2) ติดต้ังรางรองรับเตียงแบบสแตนเลสพรอมชุดลอคเตียง จํานวน 1 ราง 

3) ติดต้ังเกาอี้น่ังดานซายพรอมพนักพิงเกาอี้ออกแบบใหเปนทีเ่ก็บอุปกรณชวยเหลือผูปวย

โดยเก็บไวดานใตและเบาะสามารถเปด-ปดได จํานวน 1 ชุด 

4) ติดต้ังคานสแตนเลสตรงกันชนทายเพื่อกันกระแทกเวลาเข็นเตียงข้ึน-ลง ไมทําใหตัวรถ

เกิดความเสียหาย จํานวน 1 ชุด 

5) ติดฟลมกรองแสงรอบคัน จํานวน 1 คัน 

6) ชุดแปลงไฟจาก DC 12 โวลล เปน AC 220 โวลลพรอมปลัก๊ จํานวน 1 ชุด 
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7) ติดต้ังพัดลมดูดอากาศขนาดไมนอยกวา 8 น้ิว จํานวน 1 ชุด 

8) ติดต้ังไฟอเนกประสงคฐานทําจากไฟเบอรกลาสเพื่อใหแสงสวางเพียงพอแกการ

ชวยเหลือผูปวยฉุกเฉิน จํานวน 1 ชุด 

9) ติดต้ังระบบเสียง Siren มีความดังอยางนอย 12 เดซเิบล ในระยะ 3 เมตร ลักษณะเสียง

ตามที่สํานักงานตํารวจแหงชาติกําหนดโดยใหเปนตามขอกําหนดของสํานัก

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด 

10) ติดต้ังสัญญาณไฟฉุกเฉินชนิดแผงยาวบนหลังคาดานหนาเหนือคนขับตามขอกําหนดของ

สํานักปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด 

11) ติดต้ังไฟสัญญาณกระพรบิ (Flash Light แบบ LED) จํานวน 6 จุด รอบตัวรถตาม

ขอกําหนด จํานวน 9 ดวง  

12) ติดต้ังไฟสองสวาง 5 จุด ในตําแหนงรอบขางรถตามขอกําหนดของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 5 ดวง 

13) ติดต้ังเข็มขัดนิรภัยทุกจุดที่น่ังและสายรัดเข็มขัดโยงตัวใหสามารถทํา CPR ไดสะดวก

ตามขอกําหนดของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 1 ชุด 

14) ติดต้ังราวยึดจับสําหรับเจาหนาที่และญาติทีม่คีวามแข็งแรงทนทานตามขอกําหนดของ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จํานวน 3 จุด 

15) ชุดแผนกระดานรองหลงัพรอมสายรัดตัวผูปวย จํานวน 1 ชุด 

16) ชุดหมอนประคองศีรษะและสายรัดคาง จํานวน 1 ชุด 

17) ไมดามแขนและขาพรอมกระเปาใส จํานวน 1 ชุด 

18) หูฟงทางการแพทย จํานวน 1 ชุด 

19) กระเปายาเวชภัณฑพรอมชุดทําแผลเบื้องตน จํานวน 1 ชุด 

20) เครื่องดูดเสมหะชนิดใชได 2 ระบบไฟ 12 และ 220 โวลล สามารถชารจไฟไดในตัว 

จํานวน 1 ชุด 

21) ติดสต๊ิกเกอรขอความและโลโกแบบสะทอนแสงและพนตราสัญญลักษณช่ือหนวยงาน 

จํานวน 1 ชุด 

22) เสื้อสะทอนแสงและติดสติกเกอร สพฉ และเบอรโทร 1669 จํานวน 10 ชุด 

23) ที่วัดความดันโลหิตแบบดิจิตอลแบบเคลื่อนยายได จํานวน 1 เครื่อง 

24) พรอมจดทะเบียนเปนรถพยาบาลถูกตองตามกฎหมายและ พรบ.ขนสงทางบก 

 

ชินกร นาคนาศักด์ิ 

                                                           (นายชินกร   นาคนาศักด์ิ) 

                                                              นายกเทศมนตรีตําบลทางิ้ว 


