


 ๑๒





















 ๑  

รายละเอียดงานจ้างก่อสร้างห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัก Isolation COVID-19 
ขนาด 3x7x2.60 เมตร ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านเขาดิน จังหวัดสระแก้ว 

และด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี 
ของส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี 

1. ความเป็นมา
ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  ได้รับสนับสนุนเงินเพื่อแก้ไขปัญหำกำรระบำด

ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (งบ พรก.เงินกู้) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรสิ่งก่อสร้ำงปีเดียว 
ห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกักกัน Isolation COVID-19 ของด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศ
บ้ำนเขำดิน อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว และด่ำนควบคุมโรคติดต่อระหว่ำงประเทศบ้ำนผักกำด 
อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน จังหวัดจันทบุรี เพื่อจัดให้มีพื้นที่ที่เหมำะสมในกำรคัดกรองสุขภำพผู้เดินทำงระหว่ำงประเทศด้วย
โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 (COVID -19) ให้เป็นสัดส่วน แยกจำกผู้เดินทำงปกติ โดยใช้เป็นสถำนที่สัมภำษณ์
บุคคลหรือหำกพบผู้ป่วยต้องสงสัยเดินทำงเข้ำออกผ่ำนช่องทำงด่ำนฯ เพื่อควบคุม ป้องกันกำรแพร่ระบำดโรคติดต่อ
อันตรำยระหว่ำงประเทศ ซึ่งเป็นไปตำมกฎอนำมัยระหว่ำงประเทศ (INTERNATIONAL HEALTH REGULATIONS 2005: IHR) 
ที่ต้องถือปฏิบัติตำมข้อก ำหนดควำมร่วมมือในกำรป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภำพ ที่เป็นภำวะฉุกเฉินทำงด้ำน
สำธ ำรณ สุขร ะห ว่ ำ งป ระ เทศ  (Public Health Emergency of International Concern : PHEIC) และตำม
พระรำชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ที่ก ำหนดบทบำทหน้ำที่ของเจ้ำพนักงำนสำธำรณสุขประจ ำด่ำนฯ 
ณ ช่องทำงเข้ำออกประเทศ และมำตรกำรต่ำง  ๆให้มีควำมพร้อมที่จะปฏิบัติงำน เฝ้ำระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคในภำวะปกติ
และสำมำรถรับมือกับภำวะฉุกเฉินด้ำนสำธำรณสุขระหว่ำงประเทศ ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพเกิดควำมปลอดภัยต่อ
ประชำชนทั่วไป ประชำชนที่เดินทำงเข้ำออกระหว่ำงประเทศ เจ้ำหน้ำที่ผู้ปฏิบัติงำนประจ ำช่องทำงเข้ำออกระหว่ำง
ประเทศ เจ้ำหน้ำที่หน่วยปฏิบัติกำรส่วนหน้ำในส่วนรำชกำรต่ำงๆ ในพื้นที่ เพื่อลดควำมเส่ียงต่อกำรแพร่ระบำดเป็น
กลุ่มก้อน ในกลุ่มผู้เดินทำงหรือนักท่องเที่ยว ที่อำจส่งผลกระทบต่อประชำชน สังคม ควำมสูญเสียทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศ   

2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อใช้ในกำรตรวจคัดกรองผู้เดินทำงระหว่ำงประเทศและแยกกัก กรณีพบผู้เดินทำงระหว่ำง

ประเทศที่มีอำกำรเข้ำได้กับนิยำมสงสัยติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 ที่เข้ำเกณฑ์สอบสวนโรค (Patient Under 
Investigation: PUI) และรองรับผู้เดินทำงระหว่ำงประเทศที่เป็นโรคติดต่ออันตรำย ตำมประกำศของกระทรวง
สำธำรณสุข 

2.2 เพื่อใช้ในกำรปฏิบัติกำรช่วยชีวิตผู้เดินทำงระหว่ำงประเทศและผู้เดินทำงทั่วไป ก่อนส่งไปเข้ำรับ
กำรรักษำในโรงพยำบำลในผู้ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โดยบุคลำกรทำงกำรแพทย์ 

3. คุณสมบัติของผู้ประสงค์จะเสนอราคา
3.๑ มีควำมสำมำรถตำมกฎหมำย 
3.2 ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 

     3.3 ไม่อยู่ระหว่ำงเลิกกิจกำร  

3.๔ ไม่เป็นบุคคล… 
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 3.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่ำงถูกระงับกำรยื่นข้อเสนอหรือท ำสัญญำกับหน่วยงำนของรัฐไว้
ช่ัวครำว เน่ืองจำกเป็นผู้ที่ไม่ผ่ำนเกณฑ์กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของผู้ประกอบกำรตำมระเบียบ 
ที่รัฐมนตรี ว่ำกำรกระทรวงกำรคลังก ำหนดตำมที่ประกำศเผยแพร่ในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของ
กรมบัญชีกลำง 

3.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุช่ือไว้ในบัญชีรำยช่ือผู้ทิ้งงำนและได้แจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงำนของ
หน่วยงำนของรัฐในระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงำนเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดกำร กรรมกำรผู้จัดกำร ผู้บริหำร ผู้มีอ ำนำจในกำรด ำเนินงำนในกิจกำรของนิติบุคคลน้ันด้วย 

 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ำมตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและ
กำรบริหำรพัสดุภำครัฐก ำหนดในรำชกิจจำนุเบกษำ 

3.7 เป็นนิติบุคคลผู้มีอำชีพรับจ้ำงงำนที่ประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่ำว 
 3.8 ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรำคำรำยอ่ืนที่เข้ำยื่นข้อเสนอให้แก่

ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค ณ วันประกำศประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือไม่เป็นผู้กระท ำกำรอันเป็นกำรขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรม ในกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี 

3.9 ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธ์ิหรือควำมคุ้มกัน ซึ่งอำจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศำลไทย เว้นแต่รัฐบำลของ
ผู้ยื่นข้อเสนอได้มีค ำส่ังให้สละเอกสิทธ์ิและควำมคุ้มกันเช่นว่ำน้ัน 

 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงำนก่อสร้ำงประเภทเดียวกันกับงำนที่ประกวดรำคำจ้ำงก่อสร้ำง
หรืองำนด้ำนควบคุมโรคหรืองำนด้ำนฉุกเฉินในวงเงินไม่น้อยกว่ำ 1,000,000.00 บำท (หน่ึงล้ำนบำทถ้วน) 
และเป็นผลงำนที่เป็นคู่สัญญำโดยตรงกับหน่วยงำนของรัฐ หรือหน่วยงำนเอกชนที่ส ำนักงำนป้องกันควบคุมโรค  
ที่ ๖ จังหวัดชลบุรี กรมควบคุมโรค เช่ือถือ 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอรำคำในรูปแบบของ “กิจกำรร่วมค้ำ” ต้องมีคุณสมบัติดังน้ี 
(1) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจกำรร่วมค้ำจะต้องมีคุณสมบัติ

ครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ และกำรเสนอรำคำในนำม “กิจกำรร่วมค้ำ” ส่วน
คุณสมบัติด้ำนผลงำนก่อสร้ำง กิจกำรร่วมค้ำดังกล่ำวสำมำรถน ำผลงำนก่อสร้ำงของผู้เข้ำร่วมค้ำมำใช้แสดงเป็น
ผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่เข้ำประกวดรำคำได้ 

(2) กรณีที่กิจกำรร่วมค้ำไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้ำร่วม
ค้ำทุกรำยจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตำมเงื่อนไขที่ก ำหนดไว้ในเอกสำรประกวดรำคำ เว้นแต่ในกรณีที่กิจกำร
ร่วมค้ำได้มีข้อตกลงระหว่ำงผู้เข้ำร่วมค้ำเป็นลำยลักษณ์อักษรก ำหนดให้ผู้เข้ำร่วมค้ำรำยใดรำยหน่ึงเป็น
ผู้รับผิดชอบหลักในกำรเข้ำเสนอรำคำกับหน่วยงำนของรัฐ และแสดงหลักฐำนดังกล่ำวมำพร้อมกำรยื่นข้อเสนอ
ประกวดรำคำทำงระบบจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐอิเล็กทรอนิกส์ กิจกำรร่วมค้ำน้ันสำมำรถใช้ผลงำนก่อสร้ำงของ
ผู้เข้ำร่วมค้ำหลักรำยเดียวเป็นผลงำนก่อสร้ำงของกิจกำรร่วมค้ำที่ยื่นข้อเสนอได้ 

 ทั้งน้ี “กิจกำรร่วมค้ำที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่” หมำยควำมว่ำ กิจกำรร่วมค้ำที่จด
ทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ กระทรวงพำณิชย์ 

 3.11 คู่สัญญำต้องรับและจ่ำยเงินผ่ำนบัญชีธนำคำร เว้นแต่กำรจ่ำยเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่ำไม่
เกินสำมหมื่นบำท คู่สัญญำอำจจ่ำยเป็นเงินสดก็ได้ 

4. แบบรูปรำยกำร…
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4. แบบรูปรายการ
 ก่อสร้ำงห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกัน Isolation COVID-19  จ ำนวน 2 แห่ง ตำมแบบ

เลขที่ ยผจ.ชบ.17/2564 และ ยผจ.ชบ.18/2564 ของส ำนักงำนโยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชลบุรี พร้อม
ติดตั้งครุภัณฑ์กำรแพทย์และครุภัณฑ์ส ำนักงำน ตำมคุณลักษณะของแต่ละรำยกำรที่แนบ 

5. สถานที่ก่อสร้าง
ก่อสร้ำง ณ ด่ำนพรมแดนระหว่ำงประเทศไทยและกัมพูชำ จ ำนวน 2 แห่ง ดังน้ี 

 5.1 ห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกัน Isolation COVID-19 จ ำนวน 1 ห้อง ที่ด่ำนควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่ำงประเทศบ้ำนเขำดิน บริเวณด่ำนบ้ำนเขำดิน อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว 

5.2 ห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกัน Isolation COVID-19 จ ำนวน 1 ห้อง ที่ด่ำนควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่ำงประเทศบ้ำนผักกำด บริเวณด่ำนบ้ำนผักกำด อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน จังหวัดจันทบุรี 

6. ระยะเวลาด าเนินการก่อสร้างและการส่งมอบงาน
ก ำหนดเวลำด ำเนินกำรตำมสัญญำจ้ำงให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับถัดจำกวันลงนำมในสัญญำ 

โดยแบ่งงวดงำนงวดเงิน ออกเป็น 2 งวด ดังน้ี 
งวดที่ 1  เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ 40  ของวงเงินในสัญญำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้

ปฏิบัติงำนต่อไปน้ีแล้วเสร็จ 
- งำนก่อสร้ำงส ำนักงำนช่ัวครำว ณ สถำนที่ก่อสร้ำง แล้วเสร็จ
- งำนปรับพื้นที่บริเวณที่ท ำกำรก่อสร้ำงอำคำร พร้อมปักผัง, งำนท ำฐำนรำก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์ พร้อมเดินระบบไฟฟ้ำภำยใน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนก่อสร้ำงห้องน้ ำ พร้อมติดตั้งสุขภัณฑ์ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนปูกระเบื้องยำง กระเบื้องเซรำมิคภำยในห้องน้ ำ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งหลังคำ พร้อมตำข่ำยกันนก ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งเครื่องปรับอำกำศ ติดตั้งพัดลมดูดอำกำศ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งระบบประปำ พร้อมเช่ือมต่อ ทั้งหมด

โดยให้แล้วเสร็จภำยใน 60 วัน นับจำกวันเริ่มต้นในสัญญำจ้ำง
งวดที่ 2   เป็นจ ำนวนเงินร้อยละ 60 ของวงเงินในสัญญำจ้ำง จะจ่ำยให้เมื่อผู้รับจ้ำงได้

ปฏิบัติงำนต่อไปน้ีแล้วเสร็จ 
- งำนติดตั้งครุภัณฑ์กำรแพทย์ ครุภัณฑ์ส ำนักงำน ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนเดินสำยระบบเช่ือมต่อ ทั้งหมดแล้วเสร็จ
- งำนติดตั้งป้ำยช่ือ และงำนอื่น ๆ ทั้งหมดแล้วเสร็จ

โดยให้แล้วเสร็จภำยใน 120 วัน นับจำกวันเริ่มต้นในสัญญำจ้ำง

7. วงเงินใน…
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7. วงเงินในการจัดจ้าง 
  จ ำนวนเงินทั้งส้ิน 4,000,000.00 บำท (ส่ีล้ำนบำทถ้วน) จ่ำยจำกเงินกู้โครงกำรภำยใต้แผนงำน/

โครงกำรที่มีวัตถุประสงค์ทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุขเพื่อแก้ไขปัญหำกำรระบำดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนำ 2019 
(พรก.เงินกู้) ปีงบประมำณ พ.ศ. 2564 รำยกำรส่ิงก่อสร้ำงปีเดียว ห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกักกัน 
Isolation COVID-19 ดังน้ี 
    7.1 ห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกักกัน Isolation COVID-19 ของด่ำนควบคุมโรคติดต่อ 
ระหว่ำงประเทศบ้ำนเขำดิน อ ำเภอคลองหำด จังหวัดสระแก้ว จ ำนวนเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 

   7.2 ห้องตรวจคัดกรองสุขภำพและแยกกักกัน Isolation COVID-19 ของด่ำนควบคุมโรคติดต่อ
ระหว่ำงประเทศบ้ำนผักกำด อ ำเภอโป่งน้ ำร้อน จังหวัดจันทบุรี จ ำนวนเงิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน)
   

8. ราคากลางในการจัดจ้าง  

             รำคำกลำงในกำรจัดจ้ำงได้ก ำหนดไว้เป็นจ ำนวนเงินทั้งส้ิน 2,000,000 บำท (สองล้ำนบำทถ้วน) 
ต่อ 1 แห่ง  รวม 2 แห่ง เป็นเงินทั้งส้ิน 4,000,000 บำท (ส่ีล้ำนบำทถ้วน) 

                    รำคำกลำงของทำงรำชกำรดังกล่ำว ไม่ถือว่ำผูกพันที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องพิจำรณำไปตำมน้ัน ผู้ยื่น
ข้อเสนอจะต้องรับผิดชอบในกำรถอดแบบและค ำนวณรำคำงำนเอง จะน ำรำคำกลำงของทำงรำชกำรมำปฏิเสธ
ควำมรับผิดชอบ หรือเรียกร้องรำคำงำนเพิ่มเติมในภำยหลังไม่ได้ 

9. ความรับผิดชอบในความช ารุดบกพร่องของงานจ้าง 
เมื่องำนแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่ำจ้ำงได้รับมอบงำนจำกผู้รับจ้ำงหรือจำกผู้รับจ้ำงรำยใหม่ ในกรณี

ที่มีกำรบอกเลิกสัญญำ หำกมีเหตุช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยเกิดขึ้นจำกกำรจ้ำงน้ี ภำยในก ำหนด ๒ ปี  นับถัด
จำกวันที่ได้รับมอบงำนดังกล่ำว ซึ่งควำมช ำรุดบกพร่องหรือเสียหำยน้ันเกิดจำกควำมบกพร่องของผู้รับจ้ำงอันเกิด
จำกกำรใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง หรือท ำไว้ไม่เรียบร้อย หรือท ำไม่ถูกต้องตำมมำตรฐำนแห่งหลักวิชำ ผู้รับจ้ำงจะต้อง
รีบท ำกำรแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้ำ โดยผู้ว่ำจ้ำงไม่ต้องออกเงินใดๆ ในกำรน้ีทั้งส้ิน หำกผู้รับจ้ำ ง
บิดพล้ิวไม่กระท ำกำรดังกล่ำว ภำยในก ำหนด ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือไม่ท ำกำร
แก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภำยในเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนดให้ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิที่จะท ำกำรน้ันเองหรือจ้ำงผู้อ่ืนให้ท ำงำนน้ัน 
โดยผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำย 

10. มาตรฐานฝีมือช่าง  
 ผู้ว่ำจ้ำงตกลงเป็นเงื่อนไขส ำคัญว่ำผู้รับจ้ำงจะต้องมีและใช้ผู้ผ่ำนกำรทดสอบมำตรฐำนฝีมือช่ำง
จำกสถำบันพัฒนำฝีมือแรงงำน กรมแรงงำน หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ  ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่ำจำก
สถำบันกำรศึกษำที่ ก.พ. รับรอง 

11. รายละเอียดอ่ืน ๆ 
            11.๑ ผู้รับจ้ำงจะต้องรับผิดชอบในกรณีที่ด ำเนินกำรก่อสร้ำงแล้วท ำให้อำคำรและ
ส่วนประกอบอำคำรเดิม ถนน และระบบสำธำรณูปโภค และทรัพย์สินของทำงรำชกำรบริเวณสถำนที่ก่อสร้ำง
เสียหำย ต้องชดใช้หรือซ่อมแซมให้อยู่ในสภำพดีดังเดิม ตำมแต่คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำงฯ และส ำนักงำน
ป้องกันควบคุมโรคที่ 6 จังหวัดชลบุรี  ก ำหนด 
 
 

11.๒ ผู้รับจ้ำง… 
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                     11.๒ ผู ้ร ับจ ้ำ งจะต้องด ำ เนินกำรประสำนกับกำรไฟฟ้ำส่วนภูม ิภำค ในพื ้นที ่หร ือ
หน่วยงำนรำชกำรเจ้ำของมิเตอร์บริเวณก่อสร้ำง เพื่อขอใช้กระแสไฟฟ้ำและน้ ำประปำ เป็นกำรช่ัวครำวใน
กำรก่อสร้ำง (โดยไม่กระทบกระเทือนต่อกำรใช้ไฟฟ้ำ, น้ ำประปำของหน่วยงำนรำชกำรดังกล่ำว ) ทั้งน้ี ผู้รับ
จ้ำงเป็นผู้รับผิดชอบค่ำใช้จ่ำยดังกล่ำวทั้งหมด  

           11.๓ ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำและวำงแผนกำรท ำงำน (FLOW CHART) แสดงรำยละเอียดขั้นตอน
วิธีกำรท ำงำน และเวลำที่จะใช้ในกำรก่อสร้ำง ผู้รับผิดชอบโครงกำร และผู้ควบคุมงำนให้คณะกรรมกำรตรวจกำร
จ้ำงทรำบ ก่อนเข้ำด ำเนินกำรก่อสร้ำง  

  11.๔ กำรป้องกันอันตรำยจำกกำรพังทลำย และกำรกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุผู้รับจ้ำง
ต้องด ำเนินกำร ดังน้ี 

               (1) จัดหำวัสดุ เช่น ผ้ำใบ ตำข่ำย หรือวัสดุอ่ืนใดที่มีลักษณะเดียวกันปิดกั้น ล้อมรอบ
บริเวณที่ก่อสร้ำงในกรณีที่มีกำรล ำเลียงวัสดุขึ้นหรือลงจำกที่สูง หรือจำกที่หน่ึงไปยังอีกที่หน่ึง เพื่อกำรป้องกัน
อันตรำยจำกกำรพังทลำย และกำรกระเด็นหรือตกหล่นของวัสดุในบริเวณที่อำจมีกำรพังทลำย หรือกำรกระเด็น
หรือตกหล่นของหิน ดิน ทรำย หรือวัสดุต่ำง ๆ  
                              (๒) จัดท ำรำง ปล่อง หรือใช้เครื่องมือและวิธีกำรล ำเลียงที่เหมำะสมและปลอดภัย เพื่อ
ป้องกันปัญหำเหตุเดือดร้อนร ำคำญ และเพื่อควำมปลอดภัยต่อผู้อยู่อำศัยใกล้เคียง หรือผู้ที่สัญจรผ่ำน 

                    (๓) ล้ำงและท ำควำมสะอำดบริเวณก่อสร้ำงบนอำคำรแต่ละช้ันเพื่อให้เศษวัสดุที่
ละเอียด ทรำย ปูนซีเมนต์หมดไปไม่ให้ลมพัด พำยุพัดพำฟุ้งกระจำยไปทั่ว  

                    (๔) จัดสถำนที่ล้ำงล้อรถขนวัสดุ ก่อสร้ำง เศษดิน เพื่อป้องกันเศษวัสดุดินติดล้อรถออก
ไปสู่ถนนภำยนอก 

 11.๕ ผู้รับจ้ำงต้องล้อมรั้วบริเวณก่อสร้ำงให้มีควำมมั่นคงแข็งแรงเพื่อควำมปลอดภัยของ
เจ้ำหน้ำที่ และผู้สัญจรไปมำ      
   11.6 ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำควำมเข้ำใจกับแบบทั้งหมด ตลอดจนเอกสำรประกอบสัญญำให้
เข้ำใจถี่ถ้วนเสียก่อนที่จะเริ่มท ำกำรก่อสร้ำง เพื่อจะล ำดับงำนให้ถูกต้อง ไม่ผิดพลำด ป้องกันปัญหำที่อำจจะเกิดขึ้น 
   11.7 รำยละเอียดต่ำง ๆ และแบบขยำยที่ให้ไว้ตำมแบบ อำจเปล่ียนแปลงไปตำมควำม
เหมำะสมกับสภำพที่เป็นจริงในงำนก่อสร้ำง รวมถึงรำยกำรหรือรำยละเอียดที่ไม่ได้แสดงไว้ ซึ่งจะได้ก ำหนดให้ใน
กำรก่อสร้ำงอีกครั้งหน่ึง ในกรณีที่รูปแบบ รำยกำรหรือแบบขยำยเกิดกำรโต้แย้ง หรือไม่สำมำรถท ำตำมรูปแบบ 
รำยกำร หรือแบบขยำยได้ ให้ผู้รับจ้ำงเสนอปัญหำให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือสถำปนิก วิศวกรส ำนักงำน
โยธำธิกำรและผังเมืองจังหวัดชลบุรีทรำบ เพื่อพิจำรณำตัดสินตำมหลักวิชำช่ำง ประโยชน์ใช้สอย ควำมมั่นคง
แข็งแรง และควำมสวยงำม ซึ่งผู้รับจ้ำงจะต้องปฏิบัติตำมอย่ำงเคร่งครัด ทั้งน้ี ไม่ถือว่ำเป็นกำรเปล่ียนแปลง
รำยกำรก่อสร้ำงแต่อย่ำงใด 
   11.8 วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้กับอำคำรหลังน้ี ผู้รับจ้ำงจะต้องท ำตำมที่ระบุในแบบและรำยกำร 
โดยจะต้องน ำหรือท ำตัวอย่ำงมำให้คณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง หรือสถำปนิก หรือวิศวกร ส ำนักงำนโยธำธิกำร
และผังเมืองจังหวัดชลบุรีพิจำรณำเห็นชอบเสียก่อน จึงจะน ำมำใช้ได้ กำรขอใช้วัสดุเทียบเท่ำ ผู้รับจ้ำงสำมำรถกระท ำ
ได้ โดยเสนอต่อคณะกรรมำกำรตรวจกำรจ้ำงพิจำรณำ พร้อมตัวอย่ำงและเอกสำรประกอบ ทั้งน้ี ผู้รับจ้ำงควรจะ
เสนอล่วงหน้ำ เพื่อให้คณะกรรมกำรฯ มีเวลำพิจำรณำตรวจสอบ ในกรณีที่คณะกรรมกำรฯ เห็นว่ำ วัสดุหรือ
อุปกรณ์น้ัน จ ำเป็นต้องมีกำรทดสอบคุณสมบัติ เพื่อเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในกำรพิจำรณำ ผู้รับจ้ำงจะต้องเป็น
ผู้ด ำเนินกำรตำมที่คณะกรรมกำรฯ แจ้งให้ทรำบ โดยผู้รับจ้ำงเป็นผู้ออกค่ำใช้จ่ำยเองทั้งส้ิน 
 

11.9 หนังสือรับรอง… 



 
  ๖                                                              
 

  11.9 หนังสือรับรองคุณภำพหรือกำรติดตั้งวัสดุอุปกรณ์ตำมแบบและรำยกำร ผู้รับจ้ำงจะต้อง
เตรียมไว้เพื่อแสดงต่อคณะกรรมกำรฯ ได้ทันที่ที่ร้องขอในงำนแต่ละงวดที่มีกำรใช้วัสดุหรืออุปกรณ์น้ัน ในกรณีที่ผู้
รับจ้ำงไม่สำมำรถหำหนังสือรับรองได้ คณะกรรมกำรฯ สงวนสิทธ์ิที่จะไม่รับงำนในงวดน้ัน โดยถือว่ำวัสดุหรือ
อุปกรณ์น้ันไม่ถูกต้องตำมแบบและรำยกำร 
            11.10 ผู้รับจ้ำงต้องท ำป้ำยประกำศโครงกำรก่อสร้ำงฯ ตำมมติครม. รูปแบบของป้ำยเป็นไป
ตำมเอกสำรที่แนบท้ำย   
 
 
         
(ลงช่ือ)........................................ประธำนกรรมกำร              (ลงช่ือ).........................................กรรมกำร  
          (นำงสุภำพร  พุทธรัตน์)                                                   (นำยภัทร   คนัศร) 
 
(ลงช่ือ)........................................กรรมกำร                        (ลงช่ือ)........................................กรรมกำร    
        (นำยธนกฤต  จันทะสีลำ)                                                 (นำยสุทธิพร   บู่ทอง)          
 

(ลงช่ือ........................................กรรมกำร 
(นำงสำวดวงจันทร์  อุดเต็น) 
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ห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน Isolation COVID -19 
ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านเขาดิน อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 

จ านวน ๑ แห่ง 
ก. รายละเอียดของงานก่อสร้าง 
    1. งานก่อสร้างภายในและภายนอกอาคาร 

1.1 ขนาดอาคารรวมทั้งหมด มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร สูงไม่น้อยกว่า  
2.60 เมตร (วัดจากด้านนอก)  

1.2 ด้านนอกห้องติดสัญลักษณ์หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา จ านวน 1 จุด (จะก าหนดแบบอักษรและ
ข้อความภายหลัง)  

1.3 ฐานรองเป็นเสาปูน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น 
- เสามีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
- เสามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร  

1.4 โครงสร้างเสาหลักผลิตจากเหล็กกล่อง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
1.5 ผนังผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ชนิดเรียบหรือมีลอน  มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภทโพลีสไตรีนโฟม  

ผสมสารไม่ลามไฟ ปราศจากสาร CFC และโลหะหนัก มีความแข็งแรง ทนทาน ผนังมีความหนา 
ไม่น้อยกว่า 50 มล. 

1.6 หลังคาและทางลาด ผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูปชนิดเรียบหรือมีลอน มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภท 
โพลีสไตรีนโฟม ผสมสารไม่ลามไฟ ปราศจากสาร CFC และโลหะหนัก มีความแข็งแรง ทนทาน หลังคา 
มีความหนา ไม่น้อยกว่า20มล. 

1.7 เพดานกรุด้วยฝ้ากันความร้อน 
1.8 พ้ืนผลิตจากวัสดุ Viva Board หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และด้านบนปู

ทับด้วยกระเบื้องยางปูพ้ืน  
1.9 ท่อน้ าเสีย เป็นท่อชนิด PVC มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  

1.10     ท่อน้ าดี เป็นท่อชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
1.11 ถังบรรจุน้ าดีขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
1.12 ถังบรรจุน้ าเสียขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
1.13 มีปั๊มน้ าแรงดันคงท่ี จ านวน 1 ชุด  

- ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
- มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
- ขนาดท่อดูดและท่อจ่าย มีขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 

    2. ห้องน  าจ านวน 2 ห้อง 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 
2.6 

 

แบ่งเป็นห้องน้ าส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง และผู้ป่วย 1 ห้อง 
ขนาดโดยรวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 150x250 เซนติเมตร  
แต่ละห้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 150x135 เซนติเมตร 
ผนังห้องน้ า ผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูป มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภทโพลีสไตรีนโฟม ผสมสารไม่ลาม
ไฟ ปราศจากสาร CFCและโลหะหนัก มีความแข็งแรง ทนทาน มีความหนาไม่น้อยกว่า50มล. 
พ้ืนห้องน้ า ผลิตจากวัสดุ Viva Boardหรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และ
ด้านบนปูทับด้วยกระเบื้อง ขนาด 30x30 เซนติเมตร  
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2.7 ประตูห้องน้ าผลิตจากวัสดุ UPVC หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีความสูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร กว้างไม่
น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
ภายในห้องน้ าติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ า ชักโครกพร้อมสายช าระ กระจกเงา ที่ใส่กระดาษช าระ  
ที่ใส่สบู่ ราวแขวนผ้า ฝักบัวพร้อมสาย จ านวนอย่างละ1 ชุด 

2.8 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีปุ่มกดควบคุมสัญญาณไฟและเสียงฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 จุด  
2.9 มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมเบรคเกอร์และโหลดเซนเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

2.10 ไฟส่องสว่างภายนอก ติดตั้งไฟชนิดหลอดแอลอีดี  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด 
2.11 มีผนังส าหรับกั้นห้องเพ่ือแบ่งพ้ืนที่ภายในเป็น 2 ส่วน ผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ชนิดเรียบหรือมีลอน   

มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภทโพลีสไตรีนโฟม ผสมสารไม่ลามไฟ ปราศจากสาร CFC และโลหะหนัก มี
ความแข็งแรง ทนทาน ผนังมีความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน 
จ านวน 1 บาน และมีช่องบานเปิดขนาดเล็ก จ านวน 1 ช่อง  

   3. ห้องส าหรับผู้ป่วย จ านวน 1 ห้อง 
     3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 
3.5 

ห้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร 
(วัดจากด้านนอก) 
ประตูชนิดบานเลื่อน มีความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 บาน  
มีหน้าต่างชนิดบานเลื่อน มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 บาน   
ไฟส่องสว่างชนิดแอลอีดี พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
เต้าเสียบ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 

    4. ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ห้อง 

4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
4.5 

ขนาดห้องกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร  
(วัดจากด้านนอก) 
ประตูชนิดบานสวิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 บาน  
ห้องมีหน้าต่างชนิดบานเลื่อน มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 บาน   
ไฟส่องสว่างชนิดแอลอีดี พร้อมสวิทซ์ปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
เต้าเสียบ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 
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ข. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. เครื่องปรับอากาศ รวมติดตั ง ขนาดความเย็นไม่ต่ ากว่า 12,000 Btu/hr จ านวน 2 ชุด
1.1 ระบบไฟฟ้า 1 Phase 220 V 50Hz
1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยผลิต
จากโรงงานที่ได้การรับรอง ISO9001:2015
1.3 ควบคุมการท างานของ Fan coil แบบรีโมทแบบไร้สาย
1.4 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี
1.5 เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียงและยี่ห้อเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในท้องตลาด มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทย
1.6 Fan coil & Condensing ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน
1.7 มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้

2. โทรทัศน์ชนิด Smart TV แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมชุดติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง
2.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล
2.2 ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 40 นิ้ว
2.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
2.4 สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
2.5 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
2.6 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์
2.7 มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว

3. ปั้มน  าอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์
3.1 เสียงมอเตอร์ขณะท างานเบา และแรงดันน ้าคงท่ี
3.2 ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย
3.3 หัวปั๊มทองแดงผสม ทนทาน ไม่เป็นสนิม
3.4 ระบบป้องกันน้ าไหลย้อนกลับ มีเช็ควาล์วแผ่นกลม เคลื่อนที่แนวตั้งจึงปิดน้ าได้สนิท
3.5 รับประกันมอเตอร์ทั้งหมด 5 ปี 

4. ถังน  าสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร
4.1 ผลิตด้วยสแตนเลส  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ที่มีความแข็งแรงทนทาน
4.2 รับประกันคุณภาพ 5 ปี 

5. เครื่องกรองน  าดี จ านวน 1 ชุด
5.1 มีระบบชุดกรองหยาบและระบบชุดกรองน้ าดี  

6. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั ง จ านวน 1 ระบบ
6.1 มีตัวกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า  4 ตัว
6.2 มีเครื่องบันทึกภาพ  จ านวน 1 ตัว
6.3 มี HDD หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 2 TB
6.4 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน
6.5 บันทึกภาพแสดงผลขนาด Full High Definition: Full HD ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080 P
6.6 รองรับกล้องวงจรปิด 5 ระบบ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP
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6.7 สามารถรองรับการบันทึกได้แบบ Real time พร้อมกันทั้ง 4 กล้อง 
6.8 มีช่องแสดงผล HDMI / VGA 
6.9 รองรับกล้องที่มีไมค์ในตัวได้ทุกช่องบันทึก 
6.10 สามารถบันทึกภาพวีดีโอได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แบบSmart IR, up to 30 m IR distance 
6.11 Audio over coaxial cable, built-in mic 
6.12 มีช่องส าหรับin 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) 
6.13 สามารถบีบอัดวีดิโอด้วยระบบ H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264 / H.264+ 
6.14 มีมาตรฐานกันน้ า IP67 หรือดีกว่า 

7. เครื่องอินเตอร์คอม จ านวน 1 ระบบ 
7.1 ใช้ส าหรับติดต่อภายใน (Intercom) มีระบบขยายเสียงส าหรับเครื่องแม่ และเครื่องลูก ไม่ต้องยกหู 
7.2 ใช้กระแสไฟฟ้า 12 โวลท์ 500 มิลลิแอมป์ 
7.3 เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายโทรศัพท์ชนิด 2 คอร์หรือสายไฟอ่อน 

8.  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ 
8.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร 
8.2 ชนิดบานเลื่อนกระจก มีความแข็งแรงทนทาน 
8.3 ภายในมีแผ่นเป็นชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น 
8.4 สามารถล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 จุด 

9.  โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต จ านวน 2 ตัว   
9.1 ตัวโต๊ะท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิล ปั๊มข้ึนรูป 
9.2 ตัวถังท าจากเหล็กแผ่นขาวหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิล เคลือบกันสนิม 
9.3 หน้าโต๊ะใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิล ปูด้วยผ้าหน้าโต๊ะหนัง PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะหนาหุนครึ่ง 
9.4 ขนาดโต๊ะ 107.5 x 67 x 75 เซนติเมตร 
9.5 ขอบโต๊ะท าจากมิเนียมสีขาวอย่างดี และขอบยางท าจากพลาสติกอย่างดีไม่หลุดง่าย 
9.6 จุกขาโต๊ะท าจากพลาสติกเกรดดีรับประกันไม่แตกง่าย 
9.7 มีลิ้นชักข้างขวา 3 ใบ ตรงกลาง 1 ใบ รวม 4 ใบ ล็อคได้ทั้ง 4 ลิ้นชัก 

10.  โต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ จ านวน 2 ตัว  
10.1 ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 75 x 120 x 75 ซม. 
10.2 หน้าโต๊ะท าจากปาร์ติเกิ้ลแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ดัดและพับขึ้นรูป พร้อมเสริมคานเพ่ิม
ความแข็งแรง ด้วยคานเหล็กตัดและพับขี้นรูป ขอบหน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 35 มม.  
10.3 คานโต๊ะ ท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
10.4 ขาโต๊ะ ท าจากเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. และรองขาด้วยจุก
พลาสติกท้ัง 4 ขา สามารถหมุนปรับระดับได้ 
10.5 สีหน้าโต๊ะ (จะก าหนดภายหลัง) 

 11. เก้าอี ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 
11.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 67 x 100 เซนติเมตร 
11.2 โครงเก้าอ้ี เหล็กท่อกลมดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน บุฟองน้ า หุ้มทับด้วยหนังเทียม 
11.3 ฟองน้ า เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ า Polyurethane Foam ปรับรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี 
11.4 ใต้เบาะนั่ง ติด Tilt Mechanism สามารถโยกเอนหลังได้อย่างอิสระและมีก้านปรับระดับความ 
สูง-ต่ าของเบาะนั่ง ด้วยระบบไฮโดรลิค 



 
  ๑๑                                                              
 

11.5 ท้าวแขนเป็นพาลาสติกฉีดข้ึนรูป 
11.6 ขาเก้าอ้ี ขาเหล็กพ่นด า 5 แฉกล้อเลื่อน 
11.7 วัสดุหุ้นหนังเทียมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

12.  เก้าอี อเนกประสงค์ ส าหรับนั่งรอ จ านวน 5 ตัว  
12.1 เก้าอ้ีมีขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 480 x 520 x 800 มิลลิเมตร 
12.2 โครงขาเก้าอ้ี ท าจากเหล็กแป๊บกลมขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร 
ดัดขึ้นรูปเป็นโครงขาเก้าอ้ี เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นปั๊มข้ึนรูปเจาะรูส าหรับใช้ยึดกับเบาะที่นั่ง และที่พิง ที่
ปลายขาปิดด้วยพลาสติกกันกระแทก 
12.3 ที่นั่ง-ที่พิง ท าจากไม้อัดดัดขึ้นรูปบุฟองน้ าหุ้มดับด้วยหนังเทียม เบาะที่นั่ง-ที่พิงยึดติดกับโครงเก้าอ้ี 
12.4 โครงเก้าอ้ีชุบโครเมียม 

13. เครื่องฟอกอากาศในอาคาร จ านวน 2 เครื่อง 
13.1 แสดงผลการวัดในแบบเรียลไทม์ได้ ตรวจสอบและรายงานระดับคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์
ส าหรับ PM2.5, PM1.0, สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
13.2 ดักจับสารมลพิษด้วยตัวกรอง HEPA FILTER และถ่านกัมมันต์ ทีส่ามารถดักจับฝุ่น สารก่อภูมิแพ้
และสารมลพิษท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 99.00% 
13.3 เชื่อมต่อกับ Application ได ้
13.4 สามารถกรองอากาศในห้องขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.ได้ 
13.5 มีระบบท าลายเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราได้ 

14. ถังดับเพลิง จ านวน 2 ถัง 
14.1 ถังดับเพลิงสีแดง แบบเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers) ขนาด 10 ปอนด์  
14.2 ได้รับมาตรฐาน มอก.332-2537  
14.3 มีการรับประกันสารดับเพลิง และเคมีแห้ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ค. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
1.  กล้องตรวจจับความร้อนชนิดอินฟาเรด จ านวน 1 ระบบ 

1.1 ใช้ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิ ความละเอียดของภาพอินฟราเรด 80x60 พิกเซล ค่าความไวในการจับ
อุณหภูมิ (Thermal sensitivity) < 0.010 °C ที่อุณหภูมิ 30 °C (+ 86 °F)/ <25 mK  มีมุมมองภาพ 
(FOV) : 48    x 37    และ ตอบสนองช่วงสเปคตรัมในช่วงความยาวคลื่น (Measuring range) ครอบคลุม
ช่วงระหว่าง 7.5 - 13 ไมโครเมตร 
1.2 เป็นระบบ Fixed focus มีกล้องชนิดดิจิตอล ความละเอียดรูปภาพ 640x480 พิกเซล อัตรา
ความเร็วในการตรวจจับภาพที่ 30 ภาพต่อวินาที การปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.01 -1.0  ความ
แม่นย าในการวัด ±2 °C หรือน้อยกว่า  
1.3 มีระบบก าหนดจุดอุณหภูมิบนภาพความร้อนได้พร้อมกัน 6 จุด มีระบบก าหนดพ้ืนที่ที่แสดงอุณหภูมิ 
สูงสุด ต่ าสุด และ อุณหภูมิเฉลี่ย บนภาพความร้อนได้ พ้ืนที่ (สี่เหลี่ยม) มีระบบการซ้อนภาพความร้อนและ
ภาพจริงโดยการดึงโครงร่างจากภาพจริงมาประสานกับภาพความร้อน วัดอุณหภูมิได้สูงสุด fgY°C และ 
ต่ าสุด -f0°C  
1.4 มีฟังก์ชันการปรับค่าความถูกต้องของการวัด (Measurement correction) โดยการปรับ 
Emissivity, Reflect temperature, Atmospheric temperature, Object distance และ การ
ชดเชยค่าจาก IR window ใช้ Ethernet ในการสั่งการควบคุม ให้พลังงานกล้อง สตรีมถ่ายทอดสดภาพ
ความร้อน และการเชื่อมต่อแบบ Modbus TCP หรือ Ethernet/IP  
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1.5 มีไฟฉาย LED แบบ Build-in  
1.6 สามารถเลือก Palette (โทนสีของภาพ) ได้ 4 โทนสี  
1.7 บันทึกรูปภาพและวิดีโอที่มีข้อมูลอุณหภูมิลงในความจ าเครื่อง โดยมีรูปแบบไฟล์ JPEG+FFF มี1.9 
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8 GB 
1.8 ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานอุปกรณ์ IP 67  
1.9 อุปกรณ์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย  
        - กระเป๋าส าหรับบรรจุอุปกรณ์ชนิดแข็ง จ านวน 1 ใบ ขาตั้งกล้องตรวจจับ (สามารถรับน้ าหนักได้
ไม่ต่ ากว่า 6 กิโลกรัม) จ านวน 1 ชุด ชุดกล่องควบคุมอุณหภูมิสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือไฟ
สัญลักษณ ์และอุปกรณ์ติดตั้งกล้อง อะแดปเตอร์ส าหรับกล้อง 1 ชุด, มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด
ชาร์จประจุใหม่ได้  จ านวน 2 ชุด} ที่ชาร์จแบตเตอรี่ จ านวน 1 ชุด  สายเคเบิ้ล 1 เส้น  ชุดฐานเชื่อมต่อ
กับตั้งกล้อง 1 ชิ้น คู่มือการใช้งาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 เล่ม 
จอโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณวีดิโอจากกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว 
1.10 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว หน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า 
INTEL CORE I5  HD > 1 TB, RAM > 8 G 
1.11 เลนส์มีค่า IFOV ไม่เกิน 0.87 mrad 
1.12 มีสัญญาณเสียงเตือน เมื่อตรวจพบบุคคลที่มีอุณหภูมิในช่วงที่ควบคุม 
1.13 มีช่องต่อสัญญาณภาพวีดิโอ (Video Output) ที่ต่อออกไปยังจอมอนิเตอร์ เพ่ือการแสดงผลได้ 
1.14 พร้อมติดตั้งสายเชื่อมต่อจากกล้องเทอร์โมแสกนจากจุดคัดกรองผู้เดินทางมายังห้องตรวจคัดกรอง
สุขภาพและแยกกัน Isolation  

2.  กระเป๋าฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด  
       กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ จ านวน 1 ใบ ขนาด 41x51x25 เซนติเมตร น้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 3 
กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์) ท าจากไนลอนคุณภาพสูงและผ้าใบเคลือบพีวีซีสีแดง มีสายสะพายหลัง มีหูหิ้ว 
สามารถหิ้วได้ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีความแข็งแรงทนทาน กันกระแทก สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
ภายในบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ได้อย่างเป็นสัดส่วน มีสายรัด สามารถหยิบใช้งานได้โดยง่ายไม่ซึม
ซับน้ าหรือเลือด มีกรอบโครงยางพีวีซีเป็นฐานและดามด้านหลัง แข็งแรงและทนทาน และมีสายสะพาย
โพลีไวนิลขนาด 4 เซนติเมตร สามารถปรับความยาวสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร 

 2.1 เครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน 1 ชุด 
- สามารถวัดความดันด้วยระบบ Oscillating 
- สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง ต่อนาที 
- ความแม่นย า ส าหรับค่าความดัน +3 มม.ปรอท และอัตราการเต้นของชีพจร +5% ของค่าที่อ่านได้ 
- สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ 74 ค่า โดยจะบันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติ 
- สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งหลังสุด และค่าย้อนหลัง ความดัน ,อัตราการเต้นชีพจร, 
วัน เวลา ในแต่ละครั้งของการวัดได้ 
- ใช้ถ่านขนาด AA 4 ก้อน, หรือ Adaptor 6 โวลต์/600 มิลลิแอมแปร์ (มีอยู่ในชุด) 
- แบตเตอรี่เต็ม ใช้งานได้ ประมาณ 300 ครั้ง 
- เครื่องจะดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน 30 วินาที กรณี ใช้แบตเตอรี่ 

 2.2 เครื่องวัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นเครื่องขนาดเล็กท างานด้วยแบตเตอรี่ ใช้ถ่านแอลคาไลน์ AAA 1.5 V จ านวนไม่เกิน 2 ก้อน 
สามารถใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
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- หน้าจอแสดงผลแบบ OLED (Organic Light -Emitting Diode) 
- ใช้วิธีการตรวจวัด ซึ่งมีความแม่นย าสูง ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
- แสดงค่า SpO2, PR, Pulse bar, Waveform, Battery-low indicator 
- แสดงผลไม่น้อยกว่า 6 แบบ 
- สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอ่ิมตัวขอออกซิเจนในเลือด (SpO2)  ช่วงการวัด :70-99 %, 
ความถูกต้องหรือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน : ±2 % ในช่วง 80-99% 
- สามารถตรวจวัดและแสดสัญญาณชีพจร (Pulse Rate) ได้ต ั้งแต่ 30 ถึง 235 ครั้งต่อนาท,ี 
ความถูกต้อง หรือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน :±2 bpm ในช่วง 30-99 bpm 
- เครื่องดับเองอัตโนมัติหาก ตรวจไม่พบสัญญาณ หรือ ไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณต่ าเกินกว่า 8 วินาที 

 2.3 หูฟัง (Stethoscope)  จ านวน 1 อัน 
- หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟัง เพื่อฟังเสียงความถี่สูงหรือความถี่ต่ า 
- หัวฟัง (Chest piece) ท าจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็นสองด้าน ด้าน Belt มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้วและด้าน Diaphragm มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.7 นิ้ว 
- ก้านหูฟังท าจากโลหะสังเคราะห์ มีน้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน 

 2.4 ไฟฉายส่องรูม่านตา  จ านวน 1 อัน 
- ต ัวกระบอกผล ิตข ึ้นจากโลหะปลอดสนิม แข็งแรงทนทาน น้ าหน ักเบา สามารถป ้องก ันการกระแทก   
ก ันน้ าได ้และกระจกเลนส ์ผล ิตจากว ัสด ุใสตกไม ่แตก และมีน้ าหนักเบา 
- สามารถป ิด-เป ิดใช ้งานได ้ง ่ายด ้วยม ือข ้างเด ียวด ้วยการกดสว ิทซ ์โดยสามารถเล ือกให ้กดต ิด ปล ่อยด ับ
หร ือเป ิดไฟค ้างอย ่างใดอย ่างหน ึ่งก ็ได ้ 
- สามารถเล ือกปร ับล  าแสงใหตรงหร ือล  าแสงกระจายได ้

3. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 
3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ าหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)  
รวมแบตเตอรี่ เพ่ือสะดวกในการพกพา 
3.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตั้งรวมกับแผ่นน าไฟฟ้า 
3.3 สามารถแนะน าการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงค าสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏ 
บนหน้าจออย่างชัดเจน 
3.4 มีระบบค าสั่งด้วยเสียงภาษาไทย 
3.5 ใช้รูปคลืน่ในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic  
Waveform Technology (SCOPE Biphasic Technology) 
3.6 สามารถเพ่ิมระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล 
3.7 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที 
3.8 ตัวเครื่องมีระบบของการให้จังหวะในระหว่างการท า CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA 
Guideline ปี 2010 
3.9 แผ่นน าไฟฟ้าเป็นแบบที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่รวมอยู่เป็นชิ้นเดียวกัน สามารถใช้ในการท างานได้
นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือท าการช็อตได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 ช็อค มีอายุการเก็บรักษาได้
นานไม่น้อยกว่า 4 ปี 
3.10 แผ่นน าไฟฟ้ามีภาพ แสดงต าแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพ่ือความสะดวก 
ของผู้ให้การช่วยเหลือ 
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3.11 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20-230 โอมห์ 
3.12 สามารถท าการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 นาที  
และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3.13 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่ อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ า หรือ ฝนได้ 
3.14 เครื่องผ่านมาตรฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160 ,Section 21(Category M) 
3.15 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F , Method 514.5+Category 4 Truck  
Transportation – US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure) 
3.16 มีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจ าหน่ายในประเทศ 
3.17 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
       - แผ่นน าไฟฟ้า  1 ชุด 
       - สายน าสัญญาณ (USB) 1 ชุด 
       - กระเป๋าส าหรับใส่เครื่อง 1  ใบ 
       - คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
       - คู่มือแนะน าการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด 

4.  รถเข็นผู้ป่วย จ านวน 1 คัน 
4.1  ขนาดของตัวรถมีขนาดไม่น้อยกว่า ( กxยxส ) 56x180x80 ซม.   
4.2  เปลหามยกด้านศรีษะและยกออกจากตัวรถเข็นได้ 
4.3  รถเข็น,ราวกั้น,เสาน้ าเกลือ และที่ส าหรับใส่แท็งค์อ็อกซิเจน ท าด้วยสแตนเลสกลม 
4.4  ที่นอนฟองน้ าหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 5 ซม  
4.5  ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ 
4.6  ท าด้วยสแตนเลสทั้งหมด 

5.  เตียงส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับนั่งนอนได้ (Stretcher) จ านวน 1 คัน  
5.1 ตัวเตียงและโครงท าจากโลหะปลอดสนิม (สแตนเลส ) มีความแข็งแรง 
5.2 ตัวเตียงมีเบาะรองตัวผู้ป่วยยาวตลอด หุ้มด้วยไวนิลพร้อมสายรัด สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
5.3 แผ่นรองเบาะท าจากโลหะปลอดสนิม น้ าหนักเบา ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย 
5.4 มีราววางแขน 2 ข้าง สามารถพับได้ 
5.5 มีคันโยกส าหรับปรับเตียงเป็นรถนั่งและปรับพนักพิงหลังอยู่ด้านส่วนหัวของเตียง 
5.6 มีกลไกบังคับให้ขาของเตียงพับเมื่อเข้ารถพยาบาล 
5.7 มีล้อขนาด 5 นิ้ว จ านวน 2 ล้อ คงที่ และจ านวน 2 ล้อ หมุนได้รอบ 360 องศา ท าให้สะดวกใน 
การบังคับทิศทางขณะเข็นเตียง 
5.8 มีตะขอล็อคขาเตียงในลักษณะเปลนอน เพื่อไม่ให้ขาเตียงกางออกในขณะเคลื่อนย้าย เตียงยาว
ประมาณ 75 นิ้ว ลักษณะนั่งยาวประมาณ 45 นิ้ว กว้างประมาณ 21 นิ้ว ความสูงประมาณ 34 นิ้ว 
น้ าหนักประมาณ 45 กิโลกรัม รับน้ าหนักผู้ป่วยได้มากถึง 250 กก. 
5.9 มีที่เสียบเสาน้ าเกลืออย่างน้อยสองต าแหน่ง เสาน้ าเกลือ 1 ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ 
5.10 สามารถปรับจากเตียงนอนเป็นรถเข็นแบบนั่งได้สะดวก 
5.11 ขาเตียงคู่หน้าและหลังมีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง 
5.12 เมื่อท าการดึงเตียงลงจากรถ ล้อคู่หน้าและหลังจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ 
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6.  รถเข็นท าหัตถการ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน  
6.1 เป็นรถเข็น 1 ลิ้นชัก 1 ชั้น สามารถวางอุปกรณ์ได้ ท าด้วยแผ่นสเตนเลส 
6.2 มีด้ามจับส าหรับเข็น 1 ด้าม ท าด้วยสเตนเลสกลม 
6.3 ขารถท าด้วยท่อสเตนเลสกลม  
6.4 ขนาดรถเข็นไม่น้อยกว่า 40x50x80 เซนติเมตร ( ความสูงรวมล้อ ) 
6.5 ล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ 
6.6 ด้านบนมีขอบหงาย 3 ด้าน หรือด้านบนมีที่รัดขวดยา 
6.7 พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 
     - กรรไกรตัดพลาสเตอร์ Bandage Scissor จ านวน 1 อัน 
     - สายยางรัด Touniquet Band จ านวน 2 อัน 
     - Isarael Bandage จ านวน 2 อัน 
     - ลูกยางแดงขนาดใหญ่ Baby Bulb   จ านวน   2  อัน 
     -  คีมจับสายยาง Magill Forcept    จ านวน   1 อัน  

7.  ถังขยะติดเชื อแบบมีฝาปิด  จ านวน 2 ถัง 
 ผลิตจากวัสดุสแตนเลส 304 มีที่เหยียบเพื่อเปิดฝาถังขยะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
27 เซนติเมตร 

8.  ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 ตู้ 
        ผลิตจากวัสดุเหล็กพ่นสีอย่างดี ชนิดบานเปิด 2 ด้าน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถล็อคได้ 
ไม่น้อยกว่า 1 จุด ภายในมีแผ่นเป็นชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร 

9.  ตู้ลามินาร์ จ านวน 1 ตู้ 
9.1 เป็นตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวดิ่ง ช่วยป้องกันตัวอย่างจากการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน 
9.2 โครงสร้างตัวตู้ภายนอกท าจากโลหะเคลือบสารลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย มีขนาดภายนอก  
(กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 800x600x1500 มิลลิเมตร 
9.3 ส่วนของพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 800x500x500 มิลลิเมตร 
9.4 ด้านหน้าตู้เป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ป้องกันแสงยูวี สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได 
9.5 พ้ืนที่ท างาน (work table) ท าดว้ยโลหะสแตนเลส ป้องกันสนิม ง่ายต่อการท าความสะอาด 
9.6 ความเร็วลม (Airflow Velocity) ภายในตู้มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.3-0.5 เมตรต่อวินาที (m/s) และ
สามารถปรับระดับความเร็วลมได้  
9.7 ขณะที่เครื่องท างานจะมีเสียงดังไม่เกิน 70 dBA 
9.8 ระบบกรองอากาศ มีการกรองเป็น 2 ส่วนคือ Pre-filter ท าจาก polyester fiber ส าหรับดักจับ
ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ สามารถถอดท าความสะอาดได้ และ Main filter ท าจาก HEPA Filter ซ่ึง
สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ 99.999%  
9.9 มีจอแสดงผลการท างานอยู่ด้านหน้าของตู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น แสดงผลความเร็วลม      
  เป็นแถบสเกลผ่านหน้าจอLED 
9.10 สามารถสั่งการเปิด-ปิดหลอดไฟและหลอด UV ได้จากหน้าจอด้านหน้าของตู้ 
 
 
 



 
  ๑๖                                                              
 

9.11 อุปกรณ์ประกอบ ดังนี้ 
              - หลอดไฟให้แสงสว่าง  1 ชุด 
              - หลอด UV   1 ชุด 
              - ขาตั้งพร้อมล้อเลื่อน  1  ชุด 
9.12 สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 V, 50/60 Hz 

9.13 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001หรือ ISO14001 หรือ ISO13485 

9.14 รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
9.15 มีการตรวจเช็คเครื่องหลังการติดตั้ง ดังนี้ 

  - ตรวจเช็คความเร็วลม 

  - ตรวจเช็ค filter โดยวิธี DOP Test หรือ PAO Test 
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ห้องตรวจคัดกรองสุขภาพและแยกกัน Isolation COVID -19 

ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านผักกาด อ าเภอโป่งน  าร้อน จังหวัดจันทบุรี 
จ านวน ๑ แห่ง 

ก. รายละเอียดของงานก่อสร้าง 
    1. งานก่อสร้างภายในและภายนอกอาคาร 

1.1 ขนาดอาคารรวมทั้งหมด มีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 3 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 7 เมตร สูงไม่น้อยกว่า  
2.60 เมตร (วัดจากด้านนอก)  

1.2 ด้านนอกห้องติดสัญลักษณ์หน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 3 ภาษา จ านวน 1 จุด (จะก าหนดแบบอักษรและ
ข้อความภายหลัง)  

1.3 ฐานรองเป็นเสาปูน จ านวนไม่น้อยกว่า 6 ต้น 
- เสามีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
- เสามีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 25 เซนติเมตร  

1.4 โครงสร้างเสาหลักผลิตจากเหล็กกล่อง มีความหนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร 
1.5 ผนังผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ชนิดเรียบหรือมีลอน  มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภทโพลีสไตรีนโฟม  

ผสมสารไม่ลามไฟ ปราศจากสาร CFC และโลหะหนัก มีความแข็งแรง ทนทาน ผนังมีความหนา 
ไม่น้อยกว่า 50 มล. 

1.6 หลังคาและทางลาด ผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูปชนิดเรียบหรือมีลอน มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภท 
โพลีสไตรีนโฟม ผสมสารไม่ลามไฟ ปราศจากสาร CFC และโลหะหนัก มีความแข็งแรง ทนทาน หลังคา 
มีความหนา ไม่น้อยกว่า20มล. 

1.7 เพดานกรุด้วยฝ้ากันความร้อน 
1.8 พ้ืนผลิตจากวัสดุ Viva Board หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 20 มิลลิเมตร และด้านบนปู

ทับด้วยกระเบื้องยางปูพ้ืน  
1.9 ท่อน้ าเสีย เป็นท่อชนิด PVC มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว  

1.10     ท่อน้ าดี เป็นท่อชนิด PVC ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว  
1.11 ถังบรรจุน้ าดีขนาดไม่น้อยกว่า 1000 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
1.12 ถังบรรจุน้ าเสียขนาดไม่น้อยกว่า 500 ลิตร จ านวน 1 ถัง 
1.13 มีปั๊มน้ าแรงดันคงท่ี จ านวน 1 ชุด  

- ใช้กับกระแสไฟฟ้า 220 โวลต์ 50 เฮิรทซ์ 
- มอเตอร์มีขนาดไม่น้อยกว่า 80 วัตต์ 
- ขนาดท่อดูดและท่อจ่าย มีขนาดไม่น้อยกว่า ¾ นิ้ว 

    2. ห้องน  าจ านวน 2 ห้อง 
2.1 
2.2 
2.3 
2.4 
2.5 

 
2.6 

แบ่งเป็นห้องน้ าส าหรับเจ้าหน้าที่ 1 ห้อง และผู้ป่วย 1 ห้อง 
ขนาดโดยรวม 2 ห้อง ไม่น้อยกว่า 150x250 เซนติเมตร  
แต่ละห้องมีขนาดไม่น้อยกว่า 150x135 เซนติเมตร 
ผนังห้องน้ า ผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูป มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภทโพลีสไตรีนโฟม ผสมสารไม่ลาม
ไฟ ปราศจากสาร CFCและโลหะหนัก มีความแข็งแรง ทนทาน มีความหนาไม่น้อยกว่า50มล. 
พ้ืนห้องน้ า ผลิตจากวัสดุ Viva Boardหรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีความหนาไม่น้อยกว่า 10 มิลลิเมตร และ
ด้านบนปูทับด้วยกระเบื้อง ขนาด 30x30 เซนติเมตร  



 
  ๑๘                                                              
 

 
2.7 

ประตูห้องน้ าผลิตจากวัสดุ UPVC หรือวัสดุอ่ืนที่ดีกว่า มีความสูงไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร กว้างไม่
น้อยกว่า 70 เซนติเมตร 
ภายในห้องน้ าติดตั้งอ่างล้างมือพร้อมก๊อกน้ า ชักโครกพร้อมสายช าระ กระจกเงา ที่ใส่กระดาษช าระ  
ที่ใส่สบู่ ราวแขวนผ้า ฝักบัวพร้อมสาย จ านวนอย่างละ1 ชุด 

2.8 ติดตั้งสัญญาณไฟฉุกเฉิน โดยมีปุ่มกดควบคุมสัญญาณไฟและเสียงฉุกเฉินไม่น้อยกว่า 2 จุด  
2.9 มีตู้ควบคุมระบบไฟฟ้าพร้อมเบรคเกอร์และโหลดเซนเตอร์ จ านวน 1 ชุด 

2.10 ไฟส่องสว่างภายนอก ติดตั้งไฟชนิดหลอดแอลอีดี  จ านวนไม่น้อยกว่า 3 จุด 
2.11 มีผนังส าหรับกั้นห้องเพ่ือแบ่งพ้ืนที่ภายในเป็น 2 ส่วน ผลิตจากแผ่นฉนวนส าเร็จรูป ชนิดเรียบหรือมีลอน   

มีฉนวนไส้กลางเป็นประเภทโพลีสไตรีนโฟม ผสมสารไม่ลามไฟ ปราศจากสาร CFC และโลหะหนัก มี
ความแข็งแรง ทนทาน ผนังมีความหนาไม่น้อยกว่า 50 มิลลิเมตร พร้อมติดตั้งประตูกระจกบานเลื่อน 
จ านวน 1 บาน และมีช่องบานเปิดขนาดเล็ก จ านวน 1 ช่อง  

   3. ห้องส าหรับผู้ป่วย จ านวน 1 ห้อง 
     3.1 

 
3.2 

 
3.3 

 
3.4 
3.5 

ห้องมีขนาดกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 4 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร 
(วัดจากด้านนอก) 
ประตูชนิดบานเลื่อน มีความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร จ านวนไม่
น้อยกว่า 1 บาน  
มีหน้าต่างชนิดบานเลื่อน มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 บาน   
ไฟส่องสว่างชนิดแอลอีดี พร้อมสวิทซ์ ปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
เต้าเสียบ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 

    4. ห้องส าหรับเจ้าหน้าที่ จ านวน 1 ห้อง 

4.1 
 

4.2 
 

4.3 
 

4.4 
4.5 

ขนาดห้องกว้างไม่น้อยกว่า 4 เมตร ยาวไม่น้อยกว่า 3 เมตร สูงไม่น้อยกว่า 2.60 เมตร  
(วัดจากด้านนอก) 
ประตูชนิดบานสวิง มีความสูงไม่น้อยกว่า 200 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร  
จ านวนไม่น้อยกว่า 1 บาน  
ห้องมีหน้าต่างชนิดบานเลื่อน มีความสูงไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร กว้างไม่น้อยกว่า 120 เซนติเมตร 
จ านวนไม่น้อยกว่า 2 บาน   
ไฟส่องสว่างชนิดแอลอีดี พร้อมสวิทซ์ปิด-เปิด ไม่น้อยกว่า 2 จุด 
เต้าเสียบ จ านวนไม่น้อยกว่า 2 จุด 
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ข. คุณลักษณะของครุภัณฑ์ส านักงาน  

1. 
 
 
 
 
 
 

เครื่องปรับอากาศ รวมติดตั ง ขนาดความเย็นไม่ต่ ากว่า 12,000 Btu/hr จ านวน 2 ชุด 
1.1 ระบบไฟฟ้า 1 Phase 220 V 50Hz   
1.2 ได้รับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมและได้รับฉลากประหยัดไฟฟ้าเบอร์ 5 โดยผลิต
จากโรงงานที่ได้การรับรอง ISO9001:2015 
1.3 ควบคุมการท างานของ Fan coil แบบรีโมทแบบไร้สาย  
1.4 รับประกันคุณภาพสินค้าไม่น้อยกว่า 2 ปี และคอมเพรสเซอร์ไม่น้อยกว่า 5 ปี 
1.5 เป็นเครื่องปรับอากาศที่มีชื่อเสียงและยี่ห้อเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปในท้องตลาด มีฐานการผลิตใน
ประเทศไทย 
1.6 Fan coil & Condensing ต้องเป็นเครื่องปรับอากาศที่ประกอบส าเร็จรูปทั้งชุดจากโรงงานเดียวกัน 
1.7 มีระบบฟอกอากาศ ที่สามารถดักจับอนุภาคฝุ่นละอองและสามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 

       
2.  

 
 
 
 

โทรทัศน์ชนิด Smart TV แอลอีดี ขนาดไม่น้อยกว่า 40 นิ้ว พร้อมชุดติดผนัง จ านวน 1 เครื่อง 
2.1 ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของจอภาพ (Resolution) 1920 x 1080 พิกเซล 
2.2 ขนาดที่ก าหนดเป็นขนาดจอภาพข้ันต่ า 40 นิ้ว 
2.3 แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight 
2.4 สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV) 
2.5 ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า 2 ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง 
2.6 ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า 1 ช่อง รองรับไฟล์ ภาพ เพลง และภาพยนตร์ 
2.7 มีตัวรับสัญญาณ Digital ในตัว 

3.  ปั้มน  าอัตโนมัติ ขนาด 150 วัตต์  
3.1 เสียงมอเตอร์ขณะท างานเบา และแรงดันน ้าคงท่ี 
3.2 ฉลากประหยัดไฟเบอร์ 5 ช่วยประหยัดค่าใช้จ่าย 
3.3 หัวปั๊มทองแดงผสม ทนทาน ไม่เป็นสนิม 
3.4 ระบบป้องกันน้ าไหลย้อนกลับ มีเช็ควาล์วแผ่นกลม เคลื่อนที่แนวตั้งจึงปิดน้ าได้สนิท 
3.5 รับประกันมอเตอร์ทั้งหมด 5 ปี  

4. ถังน  าสแตนเลส ขนาด 1000 ลิตร 
4.1 ผลิตด้วยสแตนเลส  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน ที่มีความแข็งแรงทนทาน  
4.2 รับประกันคุณภาพ 5 ปี  

5.  เครื่องกรองน  าดี จ านวน 1 ชุด 
5.1 มีระบบชุดกรองหยาบและระบบชุดกรองน้ าดี  
 

6. กล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั ง จ านวน 1 ระบบ 
6.1 มีตัวกล้องวงจรปิดไม่น้อยกว่า  4 ตัว 
6.2 มีเครื่องบันทึกภาพ  จ านวน 1 ตัว 
6.3 มี HDD หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 2 TB  
6.4 พร้อมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมใช้งาน  
6.5 บันทึกภาพแสดงผลขนาด Full High Definition: Full HD ที่ความละเอียดไม่น้อยกว่า 1080 P 
6.6 รองรับกล้องวงจรปิด 5 ระบบ HDTVI / HDCVI / AHD / CVBS / IP  
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6.7 สามารถรองรับการบันทึกได้แบบ Real time พร้อมกันทั้ง 4 กล้อง 
6.8 มีช่องแสดงผล HDMI / VGA 
6.9 รองรับกล้องที่มีไมค์ในตัวได้ทุกช่องบันทึก 
6.10 สามารถบันทึกภาพวีดีโอได้ทั้งกลางวันและกลางคืน แบบSmart IR, up to 30 m IR distance 
6.11 Audio over coaxial cable, built-in mic 
6.12 มีช่องส าหรับin 1 video output (switchable TVI/AHD/CVI/CVBS) 
6.13 สามารถบีบอัดวีดิโอด้วยระบบ H.265 Pro+ / H.265 Pro / H.264 / H.264+ 
6.14 มีมาตรฐานกันน้ า IP67 หรือดีกว่า 

7. เครื่องอินเตอร์คอม จ านวน 1 ระบบ 
7.1 ใช้ส าหรับติดต่อภายใน (Intercom) มีระบบขยายเสียงส าหรับเครื่องแม่ และเครื่องลูก ไม่ต้องยกหู 
7.2 ใช้กระแสไฟฟ้า 12 โวลท์ 500 มิลลิแอมป์ 
7.3 เชื่อมต่อสัญญาณระหว่างเครื่องแม่และเครื่องลูกด้วยสายโทรศัพท์ชนิด 2 คอร์หรือสายไฟอ่อน 

8.  ตู้เก็บเอกสารบานเลื่อนกระจก จ านวน 2 ตู้ 
8.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร 
8.2 ชนิดบานเลื่อนกระจก มีความแข็งแรงทนทาน 
8.3 ภายในมีแผ่นเป็นชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น 
8.4 สามารถล็อกได้ไม่น้อยกว่า 1 จุด 

9.  โต๊ะท างานเหล็ก ขนาดไม่น้อยกว่า 3.5 ฟุต จ านวน 2 ตัว   
9.1 ตัวโต๊ะท าจากเหล็กแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิล ปั๊มข้ึนรูป 
9.2 ตัวถังท าจากเหล็กแผ่นขาวหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มิล เคลือบกันสนิม 
9.3 หน้าโต๊ะใช้เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 0.7 มิล ปูด้วยผ้าหน้าโต๊ะหนัง PVC พร้อมกระจกปูโต๊ะหนาหุนครึ่ง 
9.4 ขนาดโต๊ะ 107.5 x 67 x 75 เซนติเมตร 
9.5 ขอบโต๊ะท าจากมิเนียมสีขาวอย่างดี และขอบยางท าจากพลาสติกอย่างดีไม่หลุดง่าย 
9.6 จุกขาโต๊ะท าจากพลาสติกเกรดดีรับประกันไม่แตกง่าย 
9.7 มีลิ้นชักข้างขวา 3 ใบ ตรงกลาง 1 ใบ รวม 4 ใบ ล็อคได้ทั้ง 4 ลิ้นชัก 

10.  โต๊ะอเนกประสงค์ชนิดพับเก็บได้ จ านวน 2 ตัว  
10.1 ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 75 x 120 x 75 ซม. 
10.2 หน้าโต๊ะท าจากปาร์ติเกิ้ลแผ่นหนาไม่น้อยกว่า 0.5 มม. ดัดและพับขึ้นรูป พร้อมเสริมคานเพ่ิม
ความแข็งแรง ด้วยคานเหล็กตัดและพับขี้นรูป ขอบหน้าโต๊ะหนาไม่น้อยกว่า 35 มม.  
10.3 คานโต๊ะ ท าจากเหล็กแป๊ปเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. 
10.4 ขาโต๊ะ ท าจากเหล็กเหลี่ยมขนาดไม่น้อยกว่า 1 ¼ นิ้ว หนาไม่น้อยกว่า 1 มม. และรองขาด้วยจุก
พลาสติกท้ัง 4 ขา สามารถหมุนปรับระดับได้ 
10.5 สีหน้าโต๊ะ (จะก าหนดภายหลัง) 

 11. เก้าอี ส านักงาน จ านวน 2 ตัว 
11.1 ขนาดไม่น้อยกว่า 64 x 67 x 100 เซนติเมตร 
11.2 โครงเก้าอ้ี เหล็กท่อกลมดัดขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกัน บุฟองน้ า หุ้มทับด้วยหนังเทียม 
11.3 ฟองน้ า เบาะนั่งและพนักพิงเป็นฟองน้ า Polyurethane Foam ปรับรูปทรงตามแบบเก้าอ้ี 
11.4 ใต้เบาะนั่ง ติด Tilt Mechanism สามารถโยกเอนหลังได้อย่างอิสระและมีก้านปรับระดับความ 
สูง-ต่ าของเบาะนั่ง ด้วยระบบไฮโดรลิค 
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11.5 ท้าวแขนเป็นพาลาสติกฉีดข้ึนรูป 
11.6 ขาเก้าอ้ี ขาเหล็กพ่นด า 5 แฉกล้อเลื่อน 
11.7 วัสดุหุ้นหนังเทียมหรือวัสดุอื่นที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าหรือสูงกว่า 

12.  เก้าอี อเนกประสงค์ ส าหรับนั่งรอ จ านวน 5 ตัว  
12.1 เก้าอ้ีมีขนาด (กว้าง x ลึก x สูง) ไม่น้อยกว่า 480 x 520 x 800 มิลลิเมตร 
12.2 โครงขาเก้าอ้ี ท าจากเหล็กแป๊บกลมขนาดไม่น้อยกว่า ½ นิ้ว ความหนาไม่น้อยกว่า 2.00 มิลลิเมตร 
ดัดขึ้นรูปเป็นโครงขาเก้าอ้ี เชื่อมติดกับเหล็กแผ่นปั๊มข้ึนรูปเจาะรูส าหรับใช้ยึดกับเบาะที่นั่ง และที่พิง ที่
ปลายขาปิดด้วยพลาสติกกันกระแทก 
12.3 ที่นั่ง-ที่พิง ท าจากไม้อัดดัดขึ้นรูปบุฟองน้ าหุ้มดับด้วยหนังเทียม เบาะที่นั่ง-ที่พิงยึดติดกับโครงเก้าอ้ี 
12.4 โครงเก้าอ้ีชุบโครเมียม 

13. เครื่องฟอกอากาศในอาคาร จ านวน 2 เครื่อง 
13.1 แสดงผลการวัดในแบบเรียลไทม์ได้ ตรวจสอบและรายงานระดับคุณภาพอากาศในแบบเรียลไทม์
ส าหรับ PM2.5, PM1.0, สารประกอบอินทรีย์ระเหยง่าย (VOC) และไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO2) 
13.2 ดักจับสารมลพิษด้วยตัวกรอง HEPA FILTER และถ่านกัมมันต์ ที่สามารถดักจับฝุ่น สารก่อภูมิแพ้
และสารมลพิษท่ีมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าขนาดเล็กได้ตั้งแต่ 0.3 ไมครอน ได้มากกว่า 99.00% 
13.3 เชื่อมต่อกับ Application ได ้
13.4 สามารถกรองอากาศในห้องขนาดไม่น้อยกว่า 20 ตร.ม.ได้ 
13.5 มีระบบท าลายเชื้อไวรัส แบคทีเรียและเชื้อราได้ 

14. ถังดับเพลิง จ านวน 2 ถัง 
14.1 ถังดับเพลิงสีแดง แบบเคมีแห้ง (Dry Chemical Extinguishers) ขนาด 10 ปอนด์  
14.2 ได้รับมาตรฐาน มอก.332-2537  
14.3 มีการรับประกันสารดับเพลิง และเคมีแห้ง ไม่น้อยกว่า 5 ปี 

ค. คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 
1.  กล้องตรวจจับความร้อนชนิดอินฟาเรด จ านวน 1 ระบบ 

1.1 ใช้ส าหรับตรวจวัดอุณหภูมิ ความละเอียดของภาพอินฟราเรด 80x60 พิกเซล ค่าความไวในการจับ
อุณหภูมิ (Thermal sensitivity) < 0.010 °C ที่อุณหภูมิ 30 °C (+ 86 °F)/ <25 mK  มีมุมมองภาพ 
(FOV) : 48    x 37    และ ตอบสนองช่วงสเปคตรัมในช่วงความยาวคลื่น (Measuring range) ครอบคลุม
ช่วงระหว่าง 7.5 - 13 ไมโครเมตร 
1.2 เป็นระบบ Fixed focus มีกล้องชนิดดิจิตอล ความละเอียดรูปภาพ 640x480 พิกเซล อัตรา
ความเร็วในการตรวจจับภาพที่ 30 ภาพต่อวินาที การปรับค่า Emissivity ได้ตั้งแต่ 0.01 -1.0  ความ
แม่นย าในการวัด ±2 °C หรือน้อยกว่า  
1.3 มีระบบก าหนดจุดอุณหภูมิบนภาพความร้อนได้พร้อมกัน 6 จุด มีระบบก าหนดพ้ืนที่ที่แสดงอุณหภูมิ 
สูงสุด ต่ าสุด และ อุณหภูมิเฉลี่ย บนภาพความร้อนได้ พ้ืนที่ (สี่เหลี่ยม) มีระบบการซ้อนภาพความร้อนและ
ภาพจริงโดยการดึงโครงร่างจากภาพจริงมาประสานกับภาพความร้อน วัดอุณหภูมิได้สูงสุด fgY°C และ 
ต่ าสุด -f0°C  
1.4 มีฟังก์ชันการปรับค่าความถูกต้องของการวัด (Measurement correction) โดยการปรับ 
Emissivity, Reflect temperature, Atmospheric temperature, Object distance และ การ
ชดเชยค่าจาก IR window ใช้ Ethernet ในการสั่งการควบคุม ให้พลังงานกล้อง สตรีมถ่ายทอดสดภาพ
ความร้อน และการเชื่อมต่อแบบ Modbus TCP หรือ Ethernet/IP  
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1.5 มีไฟฉาย LED แบบ Build-in  
1.6 สามารถเลือก Palette (โทนสีของภาพ) ได้ 4 โทนสี  
1.7 บันทึกรูปภาพและวิดีโอที่มีข้อมูลอุณหภูมิลงในความจ าเครื่อง โดยมีรูปแบบไฟล์ JPEG+FFF มี1.9 
หน่วยความจ าไม่น้อยกว่า 8 GB 
1.8 ผลิตภัณฑ์มีมาตรฐานอุปกรณ์ IP 67  
1.9 อุปกรณ์ประกอบ ซึ่งประกอบด้วย  
        - กระเป๋าส าหรับบรรจุอุปกรณ์ชนิดแข็ง จ านวน 1 ใบ ขาตั้งกล้องตรวจจับ (สามารถรับน้ าหนักได้
ไม่ต่ ากว่า 6 กิโลกรัม) จ านวน 1 ชุด ชุดกล่องควบคุมอุณหภูมิสามารถแจ้งเตือนด้วยเสียงหรือไฟ
สัญลักษณ ์และอุปกรณ์ติดตั้งกล้อง อะแดปเตอร์ส าหรับกล้อง 1 ชุด, มีแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนชนิด
ชาร์จประจุใหม่ได้  จ านวน 2 ชุด} ที่ชาร์จแบตเตอรี่ จ านวน 1 ชุด  สายเคเบิ้ล 1 เส้น  ชุดฐานเชื่อมต่อ
กับตั้งกล้อง 1 ชิ้น คู่มือการใช้งาน ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ จ านวนอย่างละ 1 เล่ม 
จอโทรทัศน์ที่สามารถรับสัญญาณวีดิโอจากกล้องตรวจวัดอุณหภูมิ มีขนาดจอภาพไม่น้อยกว่า 32 นิ้ว 
1.10 คอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) ขนาดไม่น้อยกว่า 14 นิ้ว หน่วยประมวลผล ไม่น้อยกว่า 
INTEL CORE I5  HD > 1 TB, RAM > 8 G 
1.11 เลนส์มีค่า IFOV ไม่เกิน 0.87 mrad 
1.12 มีสัญญาณเสียงเตือน เมื่อตรวจพบบุคคลที่มีอุณหภูมิในช่วงที่ควบคุม 
1.13 มีช่องต่อสัญญาณภาพวีดิโอ (Video Output) ที่ต่อออกไปยังจอมอนิเตอร์ เพ่ือการแสดงผลได้ 
1.14 พร้อมติดตั้งสายเชื่อมต่อจากกล้องเทอร์โมแสกนจากจุดคัดกรองผู้เดินทางมายังห้องตรวจคัดกรอง
สุขภาพและแยกกัน Isolation  

2.  กระเป๋าฉุกเฉินพร้อมอุปกรณ์และเวชภัณฑ์ จ านวน 1 ชุด  
       กระเป๋าบรรจุอุปกรณ์ จ านวน 1 ใบ ขนาด 41x51x25 เซนติเมตร น้ าหนักกระเป๋าไม่เกิน 3 
กิโลกรัม (ไม่รวมอุปกรณ์) ท าจากไนลอนคุณภาพสูงและผ้าใบเคลือบพีวีซีสีแดง มีสายสะพายหลัง มีหูหิ้ว 
สามารถหิ้วได้ ทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีความแข็งแรงทนทาน กันกระแทก สะดวกในการเคลื่อนย้าย 
ภายในบรรจุอุปกรณ์ช่วยชีวิตต่างๆ ได้อย่างเป็นสัดส่วน มีสายรัด สามารถหยิบใช้งานได้โดยง่ายไม่ซึม
ซับน้ าหรือเลือด มีกรอบโครงยางพีวีซีเป็นฐานและดามด้านหลัง แข็งแรงและทนทาน และมีสายสะพาย
โพลีไวนิลขนาด 4 เซนติเมตร สามารถปรับความยาวสูงสุดได้ไม่น้อยกว่า 100 เซนติเมตร 

 2.1 เครื่องวัดความดันโลหิต จ านวน 1 ชุด 
- สามารถวัดความดันด้วยระบบ Oscillating 
- สามารถวัดอัตราการเต้นของชีพจร 40-200 ครั้ง ต่อนาที 
- ความแม่นย า ส าหรับค่าความดัน +3 มม.ปรอท และอัตราการเต้นของชีพจร +5% ของค่าที่อ่านได้ 
- สามารถเก็บบันทึกค่าการวัดได้ 74 ค่า โดยจะบันทึกค่าการวัดโดยอัตโนมัติ 
- สามารถเรียกดูค่าเฉลี่ยการวัด 3 ครั้งหลังสุด และค่าย้อนหลัง ความดัน ,อัตราการเต้นชีพจร, 
วัน เวลา ในแต่ละครั้งของการวัดได้ 
- ใช้ถ่านขนาด AA 4 ก้อน, หรือ Adaptor 6 โวลต์/600 มิลลิแอมแปร์ (มีอยู่ในชุด) 
- แบตเตอรี่เต็ม ใช้งานได้ ประมาณ 300 ครั้ง 
- เครื่องจะดับอัตโนมัติ หากไม่มีการใช้งาน 30 วินาที กรณี ใช้แบตเตอรี่ 
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 2.2 เครื่องวัดปริมาณความอ่ิมตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจร จ านวน 1 เครื่อง 
- เป็นเครื่องขนาดเล็กท างานด้วยแบตเตอรี่ ใช้ถ่านแอลคาไลน์ AAA 1.5 V จ านวนไม่เกิน 2 ก้อน 
สามารถใช้งานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 30 ชั่วโมง 
- หน้าจอแสดงผลแบบ OLED (Organic Light -Emitting Diode) 
- ใช้วิธีการตรวจวัด ซึ่งมีความแม่นย าสูง ขณะเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 
- แสดงค่า SpO2, PR, Pulse bar, Waveform, Battery-low indicator 
- แสดงผลไม่น้อยกว่า 6 แบบ 
- สามารถตรวจวัดและแสดงปริมาณความอ่ิมตัวขอออกซิเจนในเลือด (SpO2)  ช่วงการวัด :70-99 %, 
ความถูกต้องหรือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน : ±2 % ในช่วง 80-99% 
- สามารถตรวจวัดและแสดสัญญาณชีพจร (Pulse Rate) ได้ต ั้งแต่ 30 ถึง 235 ครั้งต่อนาท,ี 
ความถูกต้อง หรือค่าความคลาดเคลื่อนไม่เกิน :±2 bpm ในช่วง 30-99 bpm 
- เครื่องดับเองอัตโนมัติหาก ตรวจไม่พบสัญญาณ หรือ ไม่มีสัญญาณ หรือสัญญาณต่ าเกินกว่า 8 วินาที 

 2.3 หูฟัง (Stethoscope)  จ านวน 1 อัน 
- หูฟังสามารถฟังได้ทั้งสองด้าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟัง เพ่ือฟังเสียงความถี่สูงหรือความถี่ต่ า 
- หัวฟัง (Chest piece) ท าจากโลหะไร้สนิมประกอบเป็นสองด้าน ด้าน Belt มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 
ไม่น้อยกว่า 1.2 นิ้วและด้าน Diaphragm มีเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า 1.7 นิ้ว 
- ก้านหูฟังท าจากโลหะสังเคราะห์ มีน้ าหนักเบา แข็งแรงทนทาน 

 2.4 ไฟฉายส่องรูม่านตา  จ านวน 1 อัน 
- ต ัวกระบอกผล ิตข ึ้นจากโลหะปลอดสนิม แข็งแรงทนทาน น้ าหน ักเบา สามารถป ้องก ันการกระแทก   
ก ันน้ าได ้และกระจกเลนส ์ผล ิตจากว ัสด ุใสตกไม ่แตก และมีน้ าหนักเบา 
- สามารถป ิด-เป ิดใช ้งานได ้ง ่ายด ้วยม ือข ้างเด ียวด ้วยการกดสว ิทซ ์โดยสามารถเล ือกให ้กดต ิด ปล ่อยด ับ
หร ือเป ิดไฟค ้างอย ่างใดอย ่างหน ึ่งก ็ได ้ 
- สามารถเล ือกปร ับล  าแสงใหตรงหร ือล  าแสงกระจายได ้

3. เครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ จ านวน 1 เครื่อง 
3.1 เป็นเครื่องกระตุกหัวใจแบบอัตโนมัติ ขนาดเล็ก น้ าหนักเบาเพียง 1.1 กิโลกรัม (2.4 ปอนด์)  
รวมแบตเตอรี่ เพ่ือสะดวกในการพกพา 
3.2 ใช้พลังงานจาก Batteries ชนิด Lithium Manganese Dioxide ที่ติดตั้งรวมกับแผ่นน าไฟฟ้า 
3.3 สามารถแนะน าการใช้งานให้กับผู้ใช้ทั้งแบบเสียงค าสั่งและข้อความสัญลักษณ์ไฟที่ปรากฏ 
บนหน้าจออย่างชัดเจน 
3.4 มีระบบค าสั่งด้วยเสียงภาษาไทย 
3.5 ใช้รูปคลืน่ในการกระตุกหัวใจ แบบ Self-Compensating Output Pulse Envelope Biphasic  
Waveform Technology (SCOPE Biphasic Technology) 
3.6 สามารถเพ่ิมระดับพลังงานได้เองโดยอัตโนมัติ โดยมีพลังงานสูงสุดที่ 200 จูล 
3.7 สามารถประจุไฟฟ้าไปยังระดับพลังงานที่เครื่องเลือกได้ไม่เกิน 8 วินาที 
3.8 ตัวเครื่องมีระบบของการให้จังหวะในระหว่างการท า CPR (CPR Coaching) สอดคล้องกับ AHA 
Guideline ปี 2010 
3.9 แผ่นน าไฟฟ้าเป็นแบบที่มีการติดตั้งแบตเตอรี่รวมอยู่เป็นชิ้นเดียวกัน สามารถใช้ในการท างานได้
นานต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง หรือท าการช็อตได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 60 ช็อค มีอายุการเก็บรักษาได้
นานไม่น้อยกว่า 4 ปี 
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3.10 แผ่นน าไฟฟ้ามีภาพ แสดงต าแหน่งของการติดแผ่นในร่างกายเมื่อต้องการใช้งานเพ่ือความสะดวก 
ของผู้ให้การช่วยเหลือ 
3.11 สามารถวัดค่าความต้านทานของผู้ป่วยได้ในช่วง 20-230 โอมห์ 
3.12 สามารถท าการบันทึกสัญญาณคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (ECG) ได้เป็นระยะเวลาสูงสุด ไม่น้อยกว่า 90 นาที  
และถ่ายโอนข้อมูลด้วยสาย USB เข้าสู่โปรแกรมในเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ 
3.13 เครื่องมีมาตรฐานที่ใช้วัดความสามารถในการปกป้องสิ่งที่ อยู่ภายในของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 
(Ingress Protection) เป็น IP 56 สามารถป้องกันน้ า หรือ ฝนได้ 
3.14 เครื่องผ่านมาตรฐานการใช้งานบนเครื่องบิน (Aircraft) RTCA/DO-160 ,Section 21(Category M) 
3.15 เครื่องผ่านการทดสอบทาง MIL STD 810F , Method 514.5+Category 4 Truck  
Transportation – US Highways, Category 7 Aircraft – Jet 737 & General Aviation (Exposure) 
3.16 มีหนังสือที่ได้รับการแต่งตั้งจากโรงงานผู้ผลิตหรือตัวแทนจัดจ าหน่ายในประเทศ 
3.17 อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน 
       - แผ่นน าไฟฟ้า  1 ชุด 
       - สายน าสัญญาณ (USB) 1 ชุด 
       - กระเป๋าส าหรับใส่เครื่อง 1  ใบ 
       - คู่มือการใช้งานภาษาอังกฤษ 1 ชุด 
       - คู่มือแนะน าการใช้งานภาษาไทย 1 ชุด 

4.  รถเข็นผู้ป่วย จ านวน 1 คัน 
4.1  ขนาดของตัวรถมีขนาดไม่น้อยกว่า ( กxยxส ) 56x180x80 ซม.   
4.2  เปลหามยกด้านศรีษะและยกออกจากตัวรถเข็นได้ 
4.3  รถเข็น,ราวกั้น,เสาน้ าเกลือ และที่ส าหรับใส่แท็งค์อ็อกซิเจน ท าด้วยสแตนเลสกลม 
4.4  ที่นอนฟองน้ าหุ้มผ้าหนังเทียมหนา 5 ซม  
4.5  ใส่ลูกล้อขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ 
4.6  ท าด้วยสแตนเลสทั้งหมด 

5.  เตียงส าหรับเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดปรับนั่งนอนได้ (Stretcher) จ านวน 1 คัน  
5.1 ตัวเตียงและโครงท าจากโลหะปลอดสนิม (สแตนเลส ) มีความแข็งแรง 
5.2 ตัวเตียงมีเบาะรองตัวผู้ป่วยยาวตลอด หุ้มด้วยไวนิลพร้อมสายรัด สามารถถอดล้างท าความสะอาดได้ 
5.3 แผ่นรองเบาะท าจากโลหะปลอดสนิม น้ าหนักเบา ท าความสะอาดและฆ่าเชื้อได้ง่าย 
5.4 มีราววางแขน 2 ข้าง สามารถพับได้ 
5.5 มีคันโยกส าหรับปรับเตียงเป็นรถนั่งและปรับพนักพิงหลังอยู่ด้านส่วนหัวของเตียง 
5.6 มีกลไกบังคับให้ขาของเตียงพับเมื่อเข้ารถพยาบาล 
5.7 มีล้อขนาด 5 นิ้ว จ านวน 2 ล้อ คงที่ และจ านวน 2 ล้อ หมุนได้รอบ 360 องศา ท าให้สะดวกใน 
การบังคับทิศทางขณะเข็นเตียง 
5.8 มีตะขอล็อคขาเตียงในลักษณะเปลนอน เพื่อไม่ให้ขาเตียงกางออกในขณะเคลื่อนย้าย เตียงยาว
ประมาณ 75 นิ้ว ลักษณะนั่งยาวประมาณ 45 นิ้ว กว้างประมาณ 21 นิ้ว ความสูงประมาณ 34 นิ้ว 
น้ าหนักประมาณ 45 กิโลกรัม รับน้ าหนักผู้ป่วยได้มากถึง 250 กก. 
5.9 มีที่เสียบเสาน้ าเกลืออย่างน้อยสองต าแหน่ง เสาน้ าเกลือ 1 ต้น สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ 
5.10 สามารถปรับจากเตียงนอนเป็นรถเข็นแบบนั่งได้สะดวก 
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5.11 ขาเตียงคู่หน้าและหลังมีด้ามจับคันบังคับล้อให้พับไปกับฐานเตียง 
5.12 เมื่อท าการดึงเตียงลงจากรถ ล้อคู่หน้าและหลังจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ 

6.  รถเข็นท าหัตถการ พร้อมอุปกรณ์ จ านวน 1 คัน  
6.1 เป็นรถเข็น 1 ลิ้นชัก 1 ชั้น สามารถวางอุปกรณ์ได้ ท าด้วยแผ่นสเตนเลส 
6.2 มีด้ามจับส าหรับเข็น 1 ด้าม ท าด้วยสเตนเลสกลม 
6.3 ขารถท าด้วยท่อสเตนเลสกลม  
6.4 ขนาดรถเข็นไม่น้อยกว่า 40x50x80 เซนติเมตร ( ความสูงรวมล้อ ) 
6.5 ล้อมีขนาดไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว จ านวน 4 ล้อ 
6.6 ด้านบนมีขอบหงาย 3 ด้าน หรือด้านบนมีที่รัดขวดยา 
6.7 พร้อมอุปกรณ์ต่างๆ ดังนี้ 
     - กรรไกรตัดพลาสเตอร์ Bandage Scissor จ านวน 1 อัน 
     - สายยางรัด Touniquet Band จ านวน 2 อัน 
     - Isarael Bandage จ านวน 2 อัน 
     - ลูกยางแดงขนาดใหญ่ Baby Bulb   จ านวน   2  อัน 
     -  คีมจับสายยาง Magill Forcept    จ านวน   1 อัน  

7.  ถังขยะติดเชื อแบบมีฝาปิด  จ านวน 2 ถัง 
 ผลิตจากวัสดุสแตนเลส 304 มีที่เหยียบเพื่อเปิดฝาถังขยะ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า  
27 เซนติเมตร 

8.  ตู้เก็บยาและเวชภัณฑ์ จ านวน 2 ตู้ 
        ผลิตจากวัสดุเหล็กพ่นสีอย่างดี ชนิดบานเปิด 2 ด้าน มีความแข็งแรงทนทาน สามารถล็อคได้ 
ไม่น้อยกว่า 1 จุด ภายในมีแผ่นเป็นชั้นวางปรับระดับได้ไม่น้อยกว่า 3 แผ่น  
มีขนาดไม่น้อยกว่า 90 x 45 x 180 เซนติเมตร 

9.  ตู้ลามินาร์ จ านวน 1 ตู้ 
9.1 เป็นตู้ปลอดเชื้อชนิดเป่าลมตามแนวดิ่ง ช่วยป้องกันตัวอย่างจากการปนเปื้อนขณะปฏิบัติงาน 
9.2 โครงสร้างตัวตู้ภายนอกท าจากโลหะเคลือบสารลดการปนเปื้อนจากแบคทีเรีย มีขนาดภายนอก  
(กว้าง x ยาว x สูง) ไม่น้อยกว่า 800x600x1500 มิลลิเมตร 
9.3 ส่วนของพ้ืนที่ปฏิบัติงานภายในมีขนาดไม่น้อยกว่า 800x500x500 มิลลิเมตร 
9.4 ด้านหน้าตู้เป็นกระจกนิรภัย หนาไม่น้อยกว่า 5 มิลลิเมตร ป้องกันแสงยูวี สามารถเลื่อนขึ้น-ลงได 
9.5 พ้ืนที่ท างาน (work table) ท าด้วยโลหะสแตนเลส ป้องกันสนิม ง่ายต่อการท าความสะอาด 
9.6 ความเร็วลม (Airflow Velocity) ภายในตู้มีค่าเฉลี่ยระหว่าง 0.3-0.5 เมตรต่อวินาที (m/s) และ
สามารถปรับระดับความเร็วลมได้  
9.7 ขณะที่เครื่องท างานจะมีเสียงดังไม่เกิน 70 dBA 
9.8 ระบบกรองอากาศ มีการกรองเป็น 2 ส่วนคือ Pre-filter ท าจาก polyester fiber ส าหรับดักจับ
ฝุ่นละอองขนาดใหญ่ สามารถถอดท าความสะอาดได้ และ Main filter ท าจาก HEPA Filter ซ่ึง
สามารถกรองอนุภาคขนาด 0.3 ไมครอนได้ 99.999%  
9.9 มีจอแสดงผลการท างานอยู่ด้านหน้าของตู้ เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น แสดงผลความเร็วลม      
  เป็นแถบสเกลผ่านหน้าจอLED 
9.10 สามารถสั่งการเปิด-ปิดหลอดไฟและหลอด UV ได้จากหน้าจอด้านหน้าของตู้ 
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9.11 อุปกรณ์ประกอบ ดังนี้ 
              - หลอดไฟให้แสงสว่าง  1 ชุด 
              - หลอด UV   1 ชุด 
              - ขาตั้งพร้อมล้อเลื่อน  1  ชุด 
9.12 สามารถใช้กับไฟฟ้า 220 V, 50/60 Hz 

9.13 บริษัทผู้ผลิตได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001หรือ ISO14001 หรือ ISO13485 

9.14 รับประกันคุณภาพสินค้าอย่างน้อย 1 ปี 
9.15 มีการตรวจเช็คเครื่องหลังการติดตั้ง ดังนี้ 

  - ตรวจเช็คความเร็วลม 

  - ตรวจเช็ค filter โดยวิธี DOP Test หรือ PAO Test 

เงื่อนไขเฉพาะ 
1. การก่อสร้างมีประกันการรั่วซึมไม่ต่ ากว่า ๕ ปี โดยผู้ขายจะต้องออกเอกสารรับรอง 
2. เคร ื่องปร ับอากาศ โทรทัศน์ กล้องวงจรปิด เครื่องฟอกอากาศและIntercom   

   (1) อ ุปกรณ ์ช ิ้นส ่วนท ี่ติดต ั้งเป ็นช ิ้นส ่วนอ ุปกรณ ์ใหม ่ท ุกช ิ้นท ี่ไม่เคยใช ้งานมาก ่อน 
   (2)  รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป 

3.  ส  าหรับคร ุภ ัณฑ ์การแพทย์ 
   (1) คร ุภ ัณฑ ์การแพทย ์เป ็นของใหม ่ไม ่เคยใช ้งานหร ือใช ้ในการสาธ ิตมาก ่อน 
   (2)  รับประกันคุณภาพอย่างน้อย 2 ปี นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่เรียบร้อยแล้วเป็นต้นไป 
   (3) ม ีค ู่ม ือการใช ้งานและบ  าร ุงร ักษาภาษาไทยหร ือภาษาอ ังกฤษ 
   (4) หากเก ิดการช  าร ุดข ัดข ้องภายในระยะเวลาร ับประก ัน และท  าการแก ้ไขแล ้วถ ึง 2 คร ั้ง ผ ู้ขาย  
  ต ้องน  าช ิ้นส ่วนหร ืออะไหล ่ใหม ่มาเปล ี่ยนให ้โดยไม ่ค ิดม ูลค ่า     

4.   ผู้เสนอราคา ต ้องแนบแคตตาล ็อกหรือเอกสารท ี่ระบุรายละเอ ียดของอ ุปกรณ์ต ่างๆ พร้อมทำ 
เครื่องหมายและลงหมายเลขข ้อตกลงตามรายละเอ ียดข ้อก  าหนดของทางราชการให ้ช ัดเจน ท ุกรายการ    
พร้อมท าตาราง ลงรายละเอ ียดตามห ัวข ้อท ี่ทางราชการก  าหนดให ้ช ัดเจนถ ูกต ้องเพ ื่อประกอบการ
พิจารณาซึ่งผู้เสนอราคาจะต้องสามารถชี้แจงรายละเอียดคุณสมบัติของอุปกรณ์ต่างๆ ต่อคณะกรรมการฯ ได้
การเสนอเอกสารที่ไม่ตรงตามความต้องการและไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทางราชการ คณะ
กรรมการฯม ีเหต ุผลเพ ียงพอท ี่จะไม ่ร ับพ ิจารณาและสงวนส ิทธ ิ์ในการพ ิจารณาค ุณล ักษณะทาง
เทคน ิคท ี่ด ีกว ่าได ้เพ ื่อประโยชน ์การใช ้งานของทางราชการ 

 5.  ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบและติดตั้ง ณ ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศพรมแดนบ้านเขาดิน    
     จังหวัดสระแก้วและด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศบ้านผักกาด จังหวัดจันทบุรี ภายใน 120 วัน  
     หลังจากลงนามในสัญญา 
6.  ผู้รับจ้างจะต้อง รับประกันคุณภาพของตู้คอนเทนเนอร์และอุปกรณ์ประกอบเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี   
     (ยกเว้นส่วนอื่นๆ ที่ระบุไว้เฉพาะแล้ว) 
7. ราคาที่ก าหนดเป็นราคาที่รวมค่าขนส่งพร้อมอุปกรณ์ที่มี ความจ าเป็นในการปฏิบัติงานตามที

คณะกรรมการ สคร.๖ ชลบุรี ก าหนดและติดตั้งแล้วเสร็จ 
8.  หากสินค้าเสียหายระหว่างการส่งมอบ ผู้ขายเป็นผู้รับผิดชอบแต่เพียงฝ่ายเดียว 
9.  ผู้ขายต้องสาธิตและแนะน าวิธีการใช้ในวันส่งมอบสินค้า 
คณะกรรมการก าหนดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง 
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