
       รางขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) 

        ประกวดราคาซื้อรถพยาบาล แบบที่ ๒ จํานวน ๑ คัน  

         ดวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) เลขที่  ๕/๒๕๖๔ 

1. ความเปนมา 

           โรงพยาบาลคายสุรสีห เปนโรงพยาบาลในสังกัดของกองทัพบก มีหนาท่ีในการรักษาพยาบาลและการ

สงเสริมสุขภาพ  ใหกับทหารและประชาชนท่ัวไป มีความตองการในการจัดหาสิ่งอุปกรณสาย พ. เพ่ือใชในการ

ตรวจรักษาผูเจ็บปวย  และอํานวยความสะดวกในการใหบริการทางการแพทยแกผูปวยเจ็บท่ีมารับบริการใหมี

ประสิทธิภาพดียิ่งข้ึน  โดยใชเงินรายรับของสถานพยาบาล ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๔ สําหรับการจัดหาครั้ง

นี้เปนการจัดหา รถพยาบาล แบบท่ี ๒ จํานวน ๑ คัน 

2. วัตถุประสงค 

           เพ่ือใชในการรับ-สงผูปวยเจ็บท่ีมารับบริการรักษาพยาบาล 

3. คุณสมบัติของผูเสนอราคา 

           3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 

           3.2  ไมเปนบุคคลลมละลาย 

           3.3  ไมอยูระหวางเลิกกิจการ    

           3.4  ไมเปนบุคคลซ่ึงอยูระหวางถูกระงับการยื่นขอเสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐไวชั่วคราว 

เนื่องจากเปนผูไมผานเกณฑการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงการคลังกําหนดตามท่ีประกาศเผยแพรในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

           3.5 ไมเปนเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานและไดแจงเวียนชื่อใหเปนผูท้ิงงานของ

หนวยงานของรัฐในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีเปนผูท้ิงงานเปน

หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

           3.6 มีคุณสมบัติและไมมีลักษณะตองหามตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจางการบริหาร

พัสดุภาครัฐกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 

           3.7 เปนบุคคลหรือนิติบุคคล ผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีประกวดราคาซ้ือดวยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกสดังกลาว 

    3.8 ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูยื่นขอเสนอรายอ่ืนท่ีเขายื่นขอเสนอใหแกโรงพยาบาลคายสุร

สีห ณ  วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส หรือไมเปนผูกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันอยาง

เปนธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสครั้งนี้ 

           3.9 ไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซ่ึงอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูยื่น

ขอเสนอไดมีคําสั่งใหสละสิทธิ์ความคุมกันเชนวานั้น 

           3.10 ผูยื่นขอเสนอตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (Electronic 

Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง   
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           3.11 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองลงทะเบียนในระบบจัดซ้ือจัดจางภาครัฐดวย

อิเล็กทรอนิกส (Electronic Government Procurement: e-GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. กําหนด 

            3.12 ผูยื่นขอเสนอตองไมอยูในฐานะเปนผูไมแสดงบัญชีรายรับรายจายหรือแสดงบัญชีรายรับ

รายจายไมถูกตองครบถวนในสาระสําคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

            3.13 ผูยื่นขอเสนอซ่ึงไดรับคัดเลือกเปนคูสัญญาตองรับและจายเงินผานบัญชีธนาคาร เวนแตการ

จายเงินแตละครั้งซ่ึงมีมูลคาไมเกินสามหม่ืนบาทคูสัญญาอาจจายเปนเงินสดก็ได ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด 

       4. แบบรูปรายการหรือคุณลักษณะเฉพาะ 

             4.1  รถพยาบาล แบบท่ี ๒   จํานวน  ๑  คัน 

- คุณลักษณะเฉพาะ สป. สาย ขส. หมายเลขคุณลักษณะเฉพาะ ๒๓๑๐-T-๖๔-P-๐๗๙๔ 

             4.2 รถพยาบาลท่ีจัดหาในครั้งนี้ ตองเปนไปตาม เกณฑ วิธีการ และแนวทางการรับรองมาตรฐาน

รถบริการการแพทยฉุกเฉิน ของสถาบันการแพทยฉุกเฉินแหงชาติ 

4.2.1 มีอุปกรณควบคุมสถานการณอยางนอย ดังนี้ 

- กรวยยาง   - กระบองไฟกระพริบ 

- ไฟฉายสองสวาง - เทปจราจร    

- เสื้อสะทอนแสง  - นกหวีด 

4.2.2 มีระบบบันทึกภาพภายในรถและการจราจร อยางครอบคลุม ซ่ึงสามารถบันทึกภาพ 

ตอเนื่องไดตลอดระยะเวลาปฏิบัติการ 

4.2.3 มีระบบติดตามและระบุตําแหนงรถยนต (GPS) 

4.2.4 มีเครื่องดับเพลิงน้ํายาเหลวระเหยชนิดไมมีสาร CFC ขนาดไมนอยกวา ๕ ปอนด 

พรอมติดตั้ง ๑ ชุด 

4.2.5 มีเครื่องขยายเสียงขนาดไมนอยกวา 100 วัตต พรอมลําโพง ใชกับไฟกระแสตรง 

12 โวลท พรอมใชงาน 

    4.2.6 มีถังออกซิเจนขนาดพกพาน้ําหนักรวมไมเกิน 5 กิโลกรัม สําหรับเคลื่อนยายพกพา 

ไดสะดวกพรอมกระเปาหิ้วพรอมชุดยึดบนรถพยาบาลท่ีไดมาตรฐาน EN 1789 

4.2.๗ ในหองคนขับและหองพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมแอรท้ัง 2 

หองตามมาตรฐานผูผลิต และติดตั้งระบบกรองอากาศฆาเชื้อโรค (มีระบบเครื่องปรับอากาศท่ีมีการติดตั้ง 

Filter หรือ ระบบท่ีฆาเชื้อกรองฝุนละอองได) ติดตั้งพัดลมไฟฟาหรือเครื่องระบายอากาศในหองพยาบาล    

(ใสรวมกับระบบระบายอากาศ) 
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4.2.๘ มีสวิทซตัดไฟฟา (circuit breaker) สําหรับหองพยาบาลซ่ึงติดตั้งอยูในหองคนขับ 

เพ่ือปองกันการเปดไฟท้ิงไวโดยไมตั้งใจ                                                                   

         5. ระยะเวลาดําเนินการ          

      ตั้งแต   ๑  กันยายน ๒๕๖๔  ถึง  ๓๐  กันยายน ๒๕๖๔ 

          6. ระยะเวลาสงมอบของหรืองาน 

               ภายใน   ๑๒๐ วัน  นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

          7. วงเงินในการจัดหา 

               7.1 เงินงบประมาณโครงการ   ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐- บาท 

          8. ขอกําหนดอ่ืนๆ 

๘.๑ พิจารณาราคารวมต่ําสุด และตองไมเกินท่ีกําหนดไวในขอ ๗ 

          ๘.๒ มีคูมือ แสดงชื่อ ยี่หอ รุน และรายละเอียดอ่ืน ๆ  ของสิ่งอุปกรณสายแพทยท่ีจัดหาครั้ง

นี้พรอมท้ังบงชี้สาระสําคัญใหตรงกันกับในแคตตาล็อก (ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ) อยางชัดเจน 

ประกอบการใชงานและการบํารุงรักษาอยางนอย  ๑  ชุด                                                             

               ๘.๓ รับประกันคุณภาพเครื่องมือแพทยทุกชิ้นเปนระยะเวลาไมนอยกวา ๑ ป และระหวาง

การประกันหากมีชิ้นสวนใดของเครื่องมือแพทยท่ีไดจากการจัดหาครั้งนี้ เกิดชัดของตามปกติวิสัยของการใช

งาน  บริษัทตองดําเนินการแกไขหรือเปลี่ยนโดยเร็ว โดยไมคิดคาบริการและอะไหลในการบํารุงรักษา และ

ซอมแซมเครื่อง อะไหลตองเปนของแท ของใหม 

     8.๔ สิ่งอุปกรณท่ียื่นเสนอตามรายการขางตน ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน

และไมเปนของเกาเก็บ 

8.๕ มีหนังสือคูมือแนะนําการใชรถเปนภาษาไทยหรือ๓ษาอังกฤษอยางนอย ๑ ชุดตอคัน                                                     

           9. สถานท่ีติดตอเพ่ือขอทราบขอมูลเพ่ิมเติมและสงขอเสนอแนะวิจารณ หรือแสดงความคิดเห็น 

สามารถสงขอคิดเห็น หรือขอเสนอแนะวิจารณ เก่ียวกับรางขอบเขตงานนี้ไดท่ี 

สถานท่ีติดตอ แผนกสงกําลังและบริการ โรงพยาบาลคายสุรสีห ถนนลาดหญา-บอพลอย ตําบลลาดหญา  

อําเภอเมืองกาญจนบุรี  จังหวัดกาญจนบุรี ๗๑๑๙๐  โทรศัพท ๐-๓๔๕๘-๙๒๓๓ – ๔  ตอ  ๕๑๐๙๕ 

เว็บไซต โรงพยาบาลคายสุรสีห www.srshos.go.th        

สาธารณชนท่ีตองการเสนอแนะวิจารณ หรือมีความเห็นเก่ียวกับงานดังกลาว โปรดใหความเห็นเปนลายลักษณ

อักษร หรือทางเว็บไซตของโรงพยาบาลคายสุรสีห  ตองเปดเผยชื่อและท่ีอยูของผูเสนอแนะวิจารณ หรือมี

ความเห็นดวย 
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                       คณะกรรมการจัดทํารางขอบเขตของงาน และพิจารณาคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ 

 

                            พันตรี            บัณฑิต     ทัศบุตร          ประธานกรรมการ 

                                              ( บัณฑิต    ทัศบุตร ) 

                            รอยโท             จําเนียร   ดอกแกว         กรรมการ 

                                              ( จําเนียร    ดอกแกว ) 

                            รอยโท            สมศักดิ์    แปนแหลม      กรรมการ 

                                              ( สมศักดิ์    แปนแหลม ) 

 


