
รายละเอียดคุณลักษณะของรถพยาบาลฉุกเฉนิ(รถกระบะ) 
แนบท้ายประกาศเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ 

ลงวันที่  19  สิงหาคม  2559 
********************************* 

 

วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการออกปฏิบัติการน าผู้ป่วยติดเตียง ผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุน าส่ง  
                                  โรงพยาบาล 
ความต้องการจ าเพาะ 
  1. รถพยาบาลที่สามารถใช้งานได้อย่างสะดวก ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ 
  2. สามารถให้การดูแลและรักษาผู้ป่วยในระดับ Basic Trauma Life Support 
  3. อุปกรณ์การแพทย์ที่ส าคัญสามารถน าออกไปดูแลรักษาผู้ป่วยนอกรถพยาบาลได้อย่างสะดวก 
 

คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น  2  หมวด  ดังนี้ 
  หมวด  ก    คุณลักษณะของรถยนต์ 
  หมวด  ข    คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ 
 
หมวด  ก  คุณลักษณะของรถยนต์  

1.  คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์  
1.1  ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล  ไม่น้อยกว่า  4  สูบ  ปริมาตรความจุภายใน

กระบอกสูบไม่น้อยกว่า  2,400  ซีซี   มีก าลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่า  75  กิโลวัตต์ 
1.2  ระบบพวงมาลัยขับด้านขวา พร้อมระบบเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต   
1.3  ระบบห้ามล้อ  ดิสเบรกล้อหน้า  ดรัมเบรกล้อหลัง  หรือดิสเบรกท้ัง  4  ล้อ 
1.4  ในห้องคนขับมีการติดตั้งติดตั้งวิทยุ-เทป หรือ ซีดี พร้อมล าโพง 

    1.5  ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด  12  โวลต์  ไม่ต่ ากว่า  65  แอมแปร์  พร้อมทั้ง
อุปกรณ์และโคมไฟฟ้าประจ ารถครบถ้วน 

1.6  ล้อกระทะและยางเป็นขนาดมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 
1.9  ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศ แยกควบคุมและสามารถ

ปรับทิศทางระดับความเย็นได้ 
1.10  ประตู  มีด้านหลัง เปิด – ปิด  ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า – ออก 

 

2.  อุปกรณ์ประจ ารถ 
2.1  ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ  ตามขนาดมาตรฐาน  1  ชุด 
2.2  แม่แรงยกรถพร้อมด้ามแบบมาตรฐานประจ ารถของผู้ผลิต  1  ชุด 
2.3  ประแจถอดล้อ  1  อัน 
2.4  เครื่องมือประจ ารถตามมาตรฐานผู้ผลิตอย่างน้อยประกอบด้วย  
 

  2.4.1  ประแจปากตาย  2  ตัว 
  2.4.2  ไขควงทั้งปากแบนและปากแฉก  1  ชุด 
  2.4.3  คีมธรรมดา  1  อัน 
  2.4.4  ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้างต้น  1  ใบ 

2.5  เข็มขัดนิรภัยประจ าที่นั่งคนขับและท่ีนั่งข้างคนขับตอนหน้า    
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3.  คุณลักษณะท่ัวไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 

3.1.  คุณลักษณะท่ัวไป 

3.1.1  เป็นหลังคาที่ท าจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มีความแข็งแรง ทนทาน จาก
ผู้ผลิตที่ได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 (มีเอกสารรับรองในวันยื่นซอง) 

3.1.2  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล เป็นใยแก้วที ่
ผสมผสานกับน้ ายาเรซิ่น ขึ้นรูปทั้งหลังไร้รอยต่อ โดยหลังคาจะท าการเสริมความแข็งแรงและเสริมด้วยแผ่นเหล็ก
บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในท าจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน  ที่ให้ความ
แข็งแรงทนทานต่อการใช้งาน 
     3.1.3   ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไม่น้อยกว่า  90  เซนติเมตร พร้อมมี
กระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา  ไม่น้อยกว่า  3  บานสามารถล็อกได้จากภายในรถ ประตูฝาท้ายท าจากไฟเบอร์กลาส
เปิด-ปิด ขึ้นด้านบน ไม่น้อยกว่า 80 องศา พร้อมชุดล็อกฝาท้าย 
    3.1.4  ผู้เสนอราคาจะต้องได้รับอนุญาตประกอบ ดัดแปลงรถพยาบาลจาก
กระทรวงอุตสาหกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับอนุญาต (มีเอกสารรับรองในวันยื่นซอง) 
    3.1.5  ผู้เสนอราคาจะต้องได้มาตรฐานรับรองระบบ  ISO  9001:2008  หรือ
ได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับมาตรฐานรับรอง  ISO  9001:2008  (มีเอกสารรับรองในวันยื่นซอง)   
  

3.2.  อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถพยาบาลฉุกเฉิน 

 

  3.2.1   มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามท่ีกฎหมายก าหนด แถวยาวติดตั้งหน้ารถบน
หลังคาเหนือคนขับ 
     3.2.2   สัญญาณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ าเงิน) พร้อมสัญญาณไซเลน 5 
เสียง ใช้งาน 12 VDC 
     3.2.2.1 ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตร  สูงไม่เกิน 20 
เซนติเมตร   กว้างไม่น้อยกว่า 32 เซ็นติเมตร 
     3.2.2.2 เวลาพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดโดย
อัตโนมัติ ซึ่งสามารถเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและการกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มรีโมทไมโครโฟน 
     3.2.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวงติดตั้งเพ่ือให้แสงกระพริบด้านหน้า
เป็น LED สีแดง 2 ชุด และสีน้ าเงิน 2 ชุด ส่วนด้านข้างเป็น LED สีแดง 2 ชุดและสีน้ าเงิน 2 ชุด และด้านหลังเป็น 
LED สีแดง 2 ชุดและสีน้ าเงิน 2 ชุด ฝาครอบท าด้ายพลาสติก(Polycarbonate) ชนิดใส ทนความร้อน 
     3.2.2.4  มีชุดไฟ LED ส่องสว่างด้านหน้า 2 ชุดและด้านซ้าย-ขวา อีก
ด้านละ 1 ชุด ซึ่งมี LED  ชุดละ 4 ดวง 
     3.2.2.5  เป็นชุดสัญญาณไฟวาบใช้ LED ชนิด GEN3 ที่ให้ความสว่างสูง
(GEN3 Super Bright LED) 
     3.2.2.6  มีชุดควบคุมการท างานของชุดหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 
VDC 
     3.2.2.7  เครื่องขยายเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน ก าลังขยาย 150 วัตต์ ใช้
กับแรงดันไฟ 12 VDC มีขนากระทัดรัด ให้สัญญาณเสีย 5 แบบ พร้อมมีไมโครโฟนส าหรับพูดกระจายสียงได้ 
     3.2.2.8  ล าโพงสามารถรองรับก าลังของเครื่องขยายอิเล็กทรอนิกส์ได้ 
150 วัตต์  

3.2.2.9  มีฝาครอบชุดล าโพง เป็นโพลิคาร์บอเนต 
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   3.2.3   ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า  5  ปี  
ในวันยื่นเอกสาร 

  3.2.4  บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้าย/ขวา ติดตั้งไฟกระพริบสีตามที่กฎหมาย
ก าหนด แบบ LED  จ านวน 2 ชุด ตอนกลางส่วนบนมีไฟเบรก LED สีแดง 
      3.2.5.  ในห้องพยาบาลติดตั้งระบบแสงสว่าง  มีสวิทซ์ควบคุมชนิด  2 ทาง
สามารถควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ  LED 2  ชุด  มีสวิทซ์ควบคุมการเปิด – ปิดที่ตัว
อุปกรณ ์
    3.2.6  บนหลังคาด้านซ้าย-ขวาติดตั้งโคมไฟเบอร์กลาส ภายในประกอบด้วยไฟ 
SPOT LIGHT  ชนิด LED และไฟฉุกเฉินชนิด LED ด้านละ 2 ชุด  โดยทั้งหมดมีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้อง
คนขับ ภายในด้านท้ายติดตั้งโคมไฟ สปอตไลท์ชนิด LED  1 ดวง สามารถปรับเอียงขึ้น-ลงได้    มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 
2 ทาง สามารถควบคุมการเปิด-ปิดได้จากห้องพยาบาล 

 

  4.  ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล 

   4.1 พ้ืนห้องพยาบาลท าจากไฟเบอร์กลาสทั้งแผ่น ไร้รอยต่อ กันน้ าได้ 100 % 
   4.2 ผนังห้องพยาบาลด้านข้าง(ซ้าย-ขวา)และด้านหน้ามีความสูงถึงขอบกระบะ ผลิตจาก
ไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียวกันกับตัวพ้ืนห้องพยาบาล 
   4.3 มีการติดตั้งเก้าอ้ียาวเอนกประสงค์ 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้างท าจากไฟ
เบอร์กลาส ที่นั่งและผนังบุด้วยฟองน้ าและหุ้ม PVC ด้านใต้เก้าอ้ีเป็นที่เก็บของ โดยการเปิดเบาะนั่งขึ้น ถัดจากเก้าอ้ี
เอนกประสงค์เป็นที่วางตู้ใส่ถังออกซิเจนจ านวน 2 ถัง 
   4.4 มีการติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ ท าจากไฟเบอร์กลาส ด้านบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจน
แบบ(Pipe Line) ครบชุด 
   4.5 ฐานเตียงพยาบาลท าจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูป ด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลสเพ่ือกันการ
กระแทก มีระบบล็อคเตียง ด้านใต้ของฐานเตียงสามารถเก็บกระดานแข็งรองนอนได ้
   4.6 พ้ืนห้องพยาบาลปูทับด้วยแผ่นอลูมิเนียมกันลื่น(ด้านบนพื้น) 

         5. ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส  (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 
    5.1 หลังคาไฟเบอร์กลาส(ประตูฝาท้ายชิ้นเดียวเปิดขึ้น)ความสูงจากขอบกระบะไม่ต่ า
กว่า  90 ซม. 
     5.1.1  เป็นหลังคาที่ท าจากไฟเบอร์กลาส  ชนิดที่มีความแข็งแรงทนทานและ
สามารถยืดหยุ่นไดต้ามสภาพการใช้งาน ผู้ผลิตต้องไดรับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008  และได้รับใบอนุญาตประกอบ
กิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล)จากกระทรวงอุตสาหกรรมหรือได้รับการแต่งตั้งจากบริษัทที่ได้รับ
อนุญาต  
     5.1.2  คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์
กลาสผสมผสานกับน้ ายาเรซิ่นชนิดที่มีความแข็งแรงทนทานยืดหยุ่นได้ตามสภาพการใช้งาน  โดยตัวหลังคาจะมีการ
เสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็กบริเวณจุดยึดอุปกรณ์ต่างๆ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในที่ท ามาจากไฟ
เบอร์กลาสชนิดเดียวกัน  ที่ให้ความแข็งแรง ทนทานต่อการใช้งาน   

  5.1.3  ประตูฝาท้ายท าจากไฟเบอร์กลาสมีช่องกระจกนิรภัย สามารถเปิดออก
จากภายในได ้

  5.1.4 มีกระจกบานเลื่อนด้านหน้า สามารถล็อคได้จากห้องพยาบาล 
 5.2 สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว(สีตามที่กฎหมายก าหนด) 
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  5.2.1  ไฟไซเรน   ชนิดหลอดไฟ LED  พร้อมเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนใน
ตัว ให้อัตราเสียงไม่ต่ ากว่า  150 W  ใช้ไฟกระแสตรง  12  VDC   มีเสียงไซเรน  5  เสียง  เวลาพูดโดยใช้ไมโครโฟน
เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ 

  5.2.2 เป็นผลิตภัณฑ์จากทวีปยุโรป อเมริกา หรือทวีปเอเชีย 
5.3 ชุดโคมไฟติดข้างรถผลิตจากไฟเบอร์กลาสพร้อมไฟสปอร์ตไลท์และไฟฉุกเฉิน 

หลอดไฟ  LED  สีตามที่กฎหมายก าหนด(1 ชุดต่อ 2 ช้ิน) 
     5.3.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอร์ตไลท์  ติดตั้งด้านบนหลังคาด้านข้างทั้ง  4  
ด้าน ซึ่งออกแบบให้เข้ากับรูปทรงของขอบหลังคาไฟเบอร์กลาส ซีลกันน้ าเขา้ชุดโคมไฟ   ประกอบด้วย 

   (1)   ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายก าหนด  ใช้ส าหรับขอสัญญาณทาง
หรือสถานที่ที่เกิดอุบัติเหตุ 

    (2)   ชุดไฟสปอร์ตไลท์ สามารถปรับมุมสูง-ต่ า, ขวา-ซ้าย จ านวน 4 ชุด 
ช่วยให้แสงสว่างในเวลากลางคืน  ในสถานที่ท่ีให้แสงสว่างไม่เพียงพอในขณะปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 

5.4. ไฟฉุกเฉินติดท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายก าหนด)พร้อม
ไฟเบรคหลัง 

  5.4.1 ไฟฉุกเฉิน(สีตามที่กฎหมายก าหนด) ชนิดหลอดไฟ LED  ใช้ไฟกระแสตรง 
12  VDC   

5.5  บันไดท้ายแสตนเลส 
  5.5.1   ผลิตจากท่อสแตนเลส  มีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม 
  5.5.2   ขนาดบันไดท้าย ความยาวไม่น้อยกว่า 150 เซ็นติเมตร และกว้างไม่น้อย

กว่า 18 เซ็นติเมตร 
     5.5.3   แผ่นอลูมิเนียมลาย (ป้องกันการลื่น) หนาไม่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร ชนิด
แข็งไม่เป็นสนิม 
      5.5.4   บันได้ท้ายยึดติดกับตัวรถที่ใช้  BRACKET เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 
มิลลิเมตร  2 ตัว  ใช้ในการยึดติดเพื่อเพ่ิมความแข็งแรงต่อการกระแทกและรับน้ าหนักได้อย่างดี 

6. วิทยุคมนาคม ประกอบด้วยตัวเครื่อง ไมโครโฟน เสาอากาศ มีรายละเอียดดังนี้ 
      6.1  เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF / FM  / AM  ชนิดติดตั้งในรถยนต์  

 6.2  ใช้งานในย่านความถี่  134  MHz  ถึง 174 MHz สามรถเข้ารหัสแบบ 2 Tone และ
การส่งสัญญาณ 5 Tone 

 6.3  ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง 
 6.4  มีช่องความถ่ีในการใช้งานไม่น้อยกว่า  100  ช่อง 
 6.5  ความต้านทาน RF ขาเข้า-ออก = 50 โอห์ม 
 6.6  มีก าลังส่งสัญญาณไม่น้อยกว่า 25 วัตต์ 
 6.7  อุปกรณ์ประกอบชุด 
  6.7.1  ไมโครโฟน  จ านวน  1  ชุด 
  6.7.2  สายอากาศ 1  ชุด   

6.7.3  หนังสือคู่มือการใช้เครื่องวิทยุคมนาคมเป็นภาษาไทย  และภาษาอังกฤษ 
จ านวน  1  ชุด     

7. กระจกบานเลื่อนหลังคนขับ 
 7.1  ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย – ขวา  สามารถล็อคได้จากห้องคนขับรถ 
8. มีการติดตั้งแอร์แขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก ในห้องพยาบาล 
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   8.1  ช่องลมแอร์  ผลิตจากพลาสติก  กระจายลมได้ทั่วถึงห้องโดยสารด้วยช่องลม  4  
ช่อง  พร้อมปรับขึ้น-ลง  ซ้าย-ขวา  ได้  4  ทิศทาง 
   8.2   สวิทซ์เปิด-ปิด  ใช้งานง่าย  ควาบคุมการเปิด-ปิด  และปรับแรงลมได้ 3  ระดับ 
   8.3  มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ าเสมอ   
   8.4  ถาดรองน้ าทิ้ง  ต้องท าความสะอาดง่ายน้ าหนักเบา 

9.  ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์  ที่แขวนน้ าเกลือ ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์,ไฟ LED  
พร้อมสวิทซ์เปิด – ปิด ราวจับสแตนเลส  พร้อมไฟ  SPOT   LIGHT 
    9.1  ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์  โครงสร้างท าจากไฟเบอร์กลาสขึ้นรูปเสริมแรง
พร้อมท าสีออกแบบเพื่อใช้กับรถพยาบาลโดยเฉพาะ 

 9.2  ราวสแตนเลสมือจับ ท าจากสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงา ไม่เป็นสนิม ทนทานต่อแรงกัด
กร่อน 
    9.3  ชุดไฟ LED โครงสร้างท าจากพลาสติกทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED จ านวน 14  
หลอด ให้แสงสว่างที่นวลตา ไม่ส่งผลต่อสายตา 
     9.4  ชุดไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ ใช้กับระบบไฟ  12 VDC/15 W ให้แสงสว่างกระจายทั่ว
ห้องโดยสาร   
     9.5  ชุดไฟสปอร์ตไลท์ชนิด LED โครงสร้างท ามาจากพลาสติกแข็ง  ทนต่อความร้อนและ
แรงกระแทกพร้อมระบบกันน้ า  100% 
     9.6  ชุดแขวนน้ าเกลือเป็นสแตนเลสสตีลไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงดึงและรับน้ าหนักได้
มากกว่า  5  กิโลกรัม 
   9.7 เพดานรถมีที่แขวนตัวให้เจ้าหน้าที่ ขณะท า CPR 

10. ราวจับด้านข้างประตูสแตนเลส 
     10.1  ราวจับข้างประตู ใช้ส าหรับจับยึดขณะก้าวขึ้น – ลง จากภายในห้องโดยสารเพ่ิม
ความสะดวกขณะปฏิบัติหน้าที่ 
     10.2  ราวจับประตูผลิตจากสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม  มีความแข็งแรงทนทานต่อการยึด
จับเป็นอย่างดี   
     10.3  มีเส้นผ่านศูนย์กลางขนาดไม่น้อยกว่า 1 นิ้ว และยาวไม่น้อยกว่า 50 เซ็นติเมตร 

 10.4  ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล  เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล 
  11. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหน้า 
   11.1  เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามารถป้องกันรังสี  UV  ได้ไม่น้อยกว่า  90  เปอร์เซ็นต์  
กันแสงได้ไม่น้อยกว่า  60  เปอร์เซ็นต์  กันความร้อนได้  ไม่น้อยกว่า  50  เปอร์เซ็นต์ 
  12. นาฬิกาติดผนังระบบดิจิตอล 
   12.1 นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล แบบดิจิตอลบอกรายละเอียดของวัน เดือน ปี 
เวลา อุณหภูมิ 

13. ถังดับเพลิง 
   13.1 ติดตั้งถังดับเพลิงน้ ายาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาด 5 ปอนด์ 1 ชุด 

 
 

  หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์ ประกอบด้วย 
 1.ครุภัณฑ์การแพทย์ 
  1.1 ชุดเตียงรถเข็นพยาบาล (โครงสร้างผลิตอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้) 

 1.1.1  ตัวเตียงและโครงท าจากอลูมิเนียม  มีความแข็งแรงทนทาน 
 1.1.2  แผ่นรองตัวผู้ป่วยท าจากอลูมิเนียม  หรือโลหะปลอดสนิมอย่างดี 
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 1.1.3  พนักพิงหลังสามารถปรับระดับได้  ไม่น้อยกว่า  70  องศา โดยมีโช๊คอัพช่วยรับ
น้ าหนักผู้ป่วย 

   1.1.4  การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นเก้าอ้ีเข็น  สามารถท าได้สะดวกโดยเจ้าหน้าที่
เพียงคนเดียว 

 1.1.5  มีเบาะรองนอน  พร้อมสายรัดผู้ป่วยอย่างน้อย  3  เส้น 
  1.1.6  เตียงออกแบบให้ง่ายต่อการท าความสะอาด 
 1.1.7  เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยาบาล  รถพยาบาลฉุกเฉิน  ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและ

ผู้ได้รับบาดเจ็บ 
 1.1.8  บริเวณหัวเตียงสามารถปรับเอียงมุมองศาได้ 
 1.1.9  รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า  300  กิโลกรัม(มีเอกสารรับรองในวันยื่นซอง) 
 1.1.10 ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่น

เอกสาร 
1.2  ฐานรองเตียงไฟเบอร์กลาส 

     1.2.1  ท าจากไฟเบอร์กลาสชิ้นเดียวกับ  พ้ืนห้องพยาบาลด้านบนหุ้มด้วยสแตนเลสเพ่ือ
ความแข็งแรง  และเป็นตัวกันกระแทกจากการเข็นรถพยาบาลขึ้น  หรือ ลง  มีระบบล็อคเตียงอัตโนมัติเวลาเข็นขึ้น 

 1.2.2  สามารถเก็บ  Long Spinal Board  ไว้ด้านใต้ได้ 
  1.3  ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับท่อส่งก๊าซ ประกอบด้วย 
   1.3.1  ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็ก ที่ผลิตจากอลูมิเนียมขนาด 10 ลิตร จ านวน 2 ถัง 
   1.3.2  ชุดปรับแรงดังออกซิเจน(ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 10 ลิตร) 
   1.3.3  ตัวควบคุมความดัน(Regulator) แบบ 1 เกจวัด  เกจ (Gauge) วัดแรงดันภายใน
ถังออกซิเจน 
   1.3.4 เครื่องวัดการไหล(Flow meter) 
   1.3.5 เครื่องท าความชื้น(Humidifler) 
   1.3.6  ชุดครอบจมูกให้ออกซิเจน (Nasal Cannula with mask) 
  1.4  ชุดช่วยหายใจมือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
   1.4.1  หน้ากากท าจากซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ายต่อการสังเกตอาการของผู้ป่วย ส าหรับ
ผู้ใหญ่ 1 อันและส าหรับเด็ก 1 อัน 
   1.4.2  ถุงลมท าจากซิลิโคนสีขาว สามารถมองเห็นได้ภายในตัวลูกยาง ผิวด้านนอกหยาบ
สลับเรียบเพ่ือความกระชับขณะบีบ ส าหรับผู้ใหญ่มีขนาด 1,700 มล.และส าหรับเด็กขนาด 500 มล. 
   1.4.3  มีถุงส ารองออกซิเจน ส าหรับผู้ใหญ่และเด็ก มีขนาดความจุ 2,700 มล. 
   1.4.4  พร้อมสายออกซิเจน 1 เส้น    

1.5  เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว 
   1.5.1 เครื่องส่องกล่องเสียง 
    1.5.1.1 เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่างโดยใยแก้วน าแสง(FIBER 
OPTIC) 
    1.5.1.2 หลอดไฟเป็นแบบ HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ามมือ(HANDLE) 
    1.5.1.3 สวิทช์จะท างานเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ(BLADE)เข้ากับด้ามถือ แสง
สว่างจะส่องผ่านแผ่นตรวจ 
    1.5.1.4 ด้ามถือและแผ่นส่องตรวจท าด้วยโลหะไม่เป็นสนิม 
    1.5.1.5 สามารถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์
มาตรฐานสากล 
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    1.5.1.6 แผ่นส่องตรวจในชุดมาตรฐานมีให้เลือกใช้ 3 ขนาด 
    1.5.1.7 รับประกันคุณภาพอย่างน้อยเป็นเวลา 1 ปี นับตั้งแต่วันมอบของครบ 
    1.5.1.8 มีอุปกรณ์ประกอบคือ หลอด HALOGEN/XENON ในชุดส่องมาตรฐาน
พร้อมใช้ จ านวน 1 หลอดและกล่องเก็บอุปกรณ์ จ านวน 1 ใบ 
   1.5.2 เครื่องดูดของเหลว 
    1.5.2.1 เป็นเครื่องดูดของเหลวแบบใช้มือพร้อมกับสาย Suction ขนาดต่างๆ 
 1.6  ชุดเครื่องวัดความดันโลหิตแบบแขวนผนัง 
     1.6.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง  
   1.6.2  สามารถวัดความดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่า 0-300 มิลลิเมตรปรอท 
   1.6.3  มีผ้าพันแขน 1 ชุด และผ้าพันชนิดปะติด(Velcro Fastener)ใช้งานได้สะดวก 
   1.6.4  สายยางต่อจากผ้าพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีความยาวไม่น้อยกว่า 3 
เมตร 
   1.6.5  ลูกยางส าหรับอัดลมผ้าพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่านท่อยาง 2 ท่อ สะดวกต่อ
การควบคุม 
   1.6.6  ลูกยางส าหรับอัดลมผ้าพันแขนเป็นลูกยางแบบมาตรฐาน 
 1.7  ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน(เฝือกดามคอ) 

 1.7.1  โครงสร้างภายนอกเป็นพลาสติก ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดอ่อน 
 1.7.2  ปรับขนาดได้ โดยปรับสายรัดแบบปะติด 
 1.7.3  ด้านหน้ามีช่องส าหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได ้
 1.7.4  มีให้เลือกใช้ 3 ขนาด 

 1.8 ชุดเฝือกลมสุญญากาศ จ านวน 3 ชิ้น 
  เฝือกลมสุญญากาศ ใช้ส าหรับดามแขน-ขา ของผู้ที่ได้รับบาดเจ็บ มีทั้งหมด 3 ชิ้นประกอบด้วย 
เฝือกดามแขน 2 ชิ้น เฝือกดามขา 1 ชิ้น 
   1.8.1 เฝือกดามแขนชิ้นที่ 1 มีความกว้าง 30 ซม. ความยาว 50 ซม. 
   1.8.2 เฝือกดามแขนชิ้นที่ 2 มีความกว้าง 50 ซม. ความยาว 70 ซม. 
   1.8.3 เฝือกดามแขนชิ้นที่ 3 มีความกว้าง 70 ซม. ความยาว 100 ซม. 
   1.8.4 มีกระบอกส าหรับสูบลม 1 อัน 
   1.8.5 มีกระเป๋าส าหรับใส่เฝือกลมสุญญากาศ 1 ใบ 

1.9   อุปกรณ์ดามกระดูกสันหลัง(KED) 
  1.9.1 โครงสร้างภายในผลิตจาก PVC ที่สามารถเพ่ิมความสะดวกสบายในการใช้งาน 
  1.9.2 โครงสร้างภายนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนา 
  1.9.3 เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศีรษะจะได้รับการป้องกันจากเฝือกคอ 
1.10 ชุดล็อกศีรษะพร้อมเข็มขัด 
  1.10.1 ผลิตจากก้อนโฟมขึ้นรูปที่มีความหนาแน่นสูง มีช่องขนาดใหญ่ อยู่บริเวณระนาบ

เดียวกับช่องหู เพ่ือสังเกตอาการผู้ป่วย 
  1.10.2 สามารถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecher ได ้
  1.10.3 อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวนการ X-RAY/CT 
  1.10.4  ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทรนเหลว สามารถกันน้ าได้ ท าให้ง่าย

ต่อการท าความสะอาด 
  1.10.5  ขนาดไม่น้อยกว่า 42 x 26 x 18 ซม. 
  1.10.6  มีเข็มขัด 2 เส้น ส าหรับรัดหน้าผากและคาง อย่างละ 1 เส้น 
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1.11 ชุดกระดานแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด 
  1.11.1  ผลิตจาก Polyethylene ทนแรงกระแทก และสามารถกันน้ าได้ มีความกระชับ

เมื่อรัดเข็มขัด Safty  Belt  มีเข็มขัดอย่างน้อย 3 เส้น 
    1.11.2  เปลชนิดสามารถ X-RAY/CT ผ่านได้ 
   1.11.3  สามารถใช้ร่วมกับชุดล็อคศีรษะด้ 

 1.11.4  เหมาะส าหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย
นอกสถานที่และผู้ได้รับบาดเจ็บ 

 1.11.5  มีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า 180 ซม. มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 ซม.  มี
ความหนาพร้อมฐานไม่เกิน 7  ซม.   

 1.11.6  มีน้ าหนักไม่เกิน  7.5  กก. 
 1.11.7  รับน้ าหนักได้ไม่น้อยกว่า  180  กก. 
 1.11.8  เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม 
 1.11.9  ผู้เสนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่า 5 ปี ในวันยื่น

เอกสาร 
 1.12  เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ ( โครงสร้างผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยด์ ) 
     1.12.1  ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยที่มีความแข็งแรงสูง  ได้รับการออกแบบให้มีน้ าหนัก
เบา  ขนาดเล็ก  ง่ายต่อการเคลื่อนย้าย 
   1.12.2  เก้าอ้ีพยาบาลชนิดนี้  ส่วนใหญ่ใช้ในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บที่ไม่
สามารถนอนได ้    

 1.12.3  เก้าอ้ีชนิดนี้สามารถพับได ้
 1.12.4  ด้านหลังของเก้าอ้ีชนิดนี้มีที่จับ  4  ด้าม มีล้อ 4 ล้อ 
 1.12.5  บริเวณใต้เก้าอ้ีด้านหน้ามีคันโยก  ที่สามารถโยกขึ้น – ลง ได้ 
 1.12.6  สามารถรับน้ าหนักผู้ป่วยได้ไม่น้อยกว่า 160 กก.  
 1.12.7  ใช้งานได้อย่างปลอดภัย  ง่ายต่อการฆ่าเชื้อโรคและท าความสะอาด 

 1.13 ไม้ดามแขน-ขา  
1.13.1 ท าจากวัสดุสังเคราะห์ สามารถล้างท าความสะอาดได้ง่าย ป้องกันของเหลวซึม

ผ่านได้ดี บรรจุในกระเป๋าพร้อมหูหิ้วมีซิป 
   1.13.2 ไม้ดามส่วนรองขา กว้างไม่น้อยกว่า 14 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 84 ซม. หนาไม่น้อย
กว่า 1 ซม. ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่น้อยกว่า 14 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 20 ซม. 
   1.13.3 ไม้ดามแขนขนาด กว้างไม่น้อยกว่า 8 ซม. ยาวไม่น้อยกว่า 57 ซม. หนาไม่น้อย
กว่า 1 ซม. 
 1.14 เครื่องตรวจวัดระดับน้ าตาลในเลือดจากเลือดปลายนิ้ว(Automatic Blood Glucometer 
Meter)  
 1.15  ท่อเปิดทางเดินหายใจ(Oro Pharyngeal Airway) 

1.16  ชุดกล่องปฐมพยาบาล  25  รายการ  
 1.16.1  หูฟัง.     จ านวน  1  อัน 
 1.16.2  เครื่องวัดความดันโลหิต(Digital)  จ านวน  1  ชุด 
 1.16.3  กรรไกรขนาด 14 ซม.   จ านวน  1  อัน 
 1.16.4  คีมคีบ ขนาด 14 ซม.   จ านวน  1  อัน 
 1.16.5  หน้ากากส าหรับท า CPR (Dispossible) จ านวน  1  กล่อง 
 1.16.6  ไฟฉาย     จ านวน  1  อัน 



 9 

 1.16.7  ที่กดลิ้นสแตนเลส   จ านวน  1  อัน 
 1.16.8  กรรไกรจับลิ้น    จ านวน  1  อัน 
 1.16.9  ที่เปิดปาก    จ านวน  1  อัน 
 1.16.10  พลาสเตอร์เหนียว(Neopore)  จ านวน  2  ม้วน 
 1.16.11  ผ้าก๊อตในซองสุญญากาศขนาด3 นิ้วx3 นิ้ว 
                                                                   จ านวน  1  แพ็ค 
 1.16.12  ผ้าก๊อตอนามัย ขนาด 4 นิ้ว X 4 นิ้ว จ านวน  1  แพ็ค 
 1.16.13  เบตาดีน ขนาด 240 ซีซี  จ านวน  1  ขวด 
  1.16.14  ถุงมืออนามัย(Dispossibal) M,L         อย่างละ  1  กล่อง 
 1.16.15  ผ้าพันแผลยืดหยุ่น 2 นิ้ว 4 นิ้วและ6 นิ้ว อย่างละ  3  ม้วน 
 1.16.16  พลาสเตอร์ยา(บรรจุ 100  ชิ้น)  จ านวน  1  กล่อง 
 1.16.17  ส าลีก้อน/ไม้พันส าลี                       อย่างละ  1  แพ็ค 
 1.16.18  น้ าเกลือล้างแผล ขนาด 1,000 ซีซี จ านวน  1 ขวด 
 1.16.19  ที่หนีบสายสะดือ(Cord Clamp) จ านวน  5 อัน 
 1.16.20 ลูกยางส าหรับดูดเสมหะ     จ านวน  1  อัน 
 1.16.21 แอมโมเนีย 450 ซีซี   จ านวน  1  ขวด 
 1.16.22 อุปกรณ์ล้างตา    จ านวน            1 ชุด 
 1.16.23 70 % alcohol 120 ซีซี      จ านวน  1  ขวด 
 1.16.24 pocket mask    จ านวน  1  ชุด 
 1.16.25 ผ้าเช็ดตัว/ผ้าห่อตัวเด็ก   จ านวน  1  ชุด 

 1.17 อุปกรณ์ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อ 
   1.17.1 ถุงขยะติดเชื้อ 
   1.17.2 ผ้ากันเปื้อน 
   1.17.3 รองเท้าบู๊ต 

  
 1.18 มีอุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ 
   1.18.1 กรวยจราจร 
   1.18.2 ไฟฉายหรือไฟควบคุมจราจร 
   1.18.3 เสื้อสะท้อนแสง 
   1.18.4 เทปกั้นการจราจร 
   1.18.5 นกหวีด 
 1.19 มีอุปกรณ์กู้ภัยเบื้องต้น 
   1.19.1 ขวานขนาดใหญ่  
   1.19.2 เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว 
   1.19.3 ท่อ PVC ส าหรับสอดเชือกคล้องตัว 
   1.19.4 กรรไกรตัดเหล็กขนาดใหญ ่
   1.19.5 อุปกรณ์ดับเพลิงชนิด ABC 
 

เงื่อนไขเฉพาะส าหรับตัวรถยนต์ 

  1.  ส าหรับตัวรถยนต์ 
1.1   ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคล 
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1.2   ผู้เสนอราคาต้องประกอบรถพยาบาลให้เป็นไปตามรูปแบบและวัตถุประสงค์ของผู้ซื้อ 
   1.3   ผู้ซื้อสามารถน ารถยนต์พยาบาลเข้าใช้บริการในศูนย์บริการรถยนต์มาตรฐานที่ได้รับการ
รับรองจากผู้ผลิตหรือผู้น าเข้า  ครบทุกจังหวัดทั่วประเทศไทย  โดยแนบหลักฐานในวันยื่นเอกสาร 
   1.4   รับประกันคุณภาพ 100,000  กิโลเมตร( -หนึ่งแสนกิโลเมตร- ) หรือระยะเวลา  12  เดือน  
นับแต่วันรับมอบของครบเป็นต้นไป  สุดแต่อย่างใดจะถึงก่อน  หากมีการช ารุดเสียหายในกรณีใช้งานตามปกติ  
ผู้ขายรับผิดชอบซ่อมแซมเปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่ให้โดยไม่คิดมูลค่า  เว้นแต่กรณีเกิดอุบัติเหตุ  หรือภัยธรรมชาติ   
   1.5   มีคู่มือการใช้งานและบ ารุงรักษาเป็นภาษาไทยตามมาตรฐานของผู้ผลิต  จ านวน  1  ชุดต่อ  
1  คัน 
   1.6   ผู้ขายต้องให้บริการบ ารุงรักษารถพยาบาลฉุกเฉินโดยไม่คิดมูลค่าค่าแรง  ภายในระยะเวลา
หรือระยะทางท่ีศูนย์บริการมาตรฐาน   
   2.  เครื่องปรับอากาศ 

2.1   อุปกรณ์ชิ้นส่วนที่ติดตั้งต้องเป็นชิ้นส่วนอุปกรณ์ใหม่ทุกชิ้นที่ไม่เคยใช้งานมาก่อน 
   2.2   รับประกันคุณภาพอย่างน้อย  12  เดือน  นับแต่วันที่คณะกรรมการตรวจรับของเป็นที่
เรียบร้อยแล้ว  เป็นต้นไป 
   3.  ส าหรับครุภัณฑ์การแพทย์ 

3.1   ครุภัณฑ์การแพทย์ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือใช้ในการสาธิตมาก่อน 
   3.2   หากเกิดการช ารุดขัดข้องภายในระยะเวลารับประกันและท าการแก้ไขแล้วถึง  2  ครั้ง  ผู้ขาย
ต้องน าชิ้นส่วนหรืออะไหล่ใหม่มาเปลี่ยนให้ 
    3.3   มีหนังสือรับรองคุณภาพจากบริษัทผู้แทนจ าหน่ายครุภัณฑ์การแพทย์  แนบมาด้วยเวลาส่ง
มอบ 
 4.  รถพยาบาลฉุกเฉินต้องอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ทันที 
  5.  ผู้เสนอราคาต้องท าเครื่องหมายชัดเจนที่แคตตาล็อกว่าตรงกับคุณลักษณะเฉพาะข้อใดทุกข้อ 
  6.  ระยะเวลาการส่งมอบครุภัณฑ์ 

      - ผู้เสนอราคาต้องเสนอราคาพร้อมภาษีดัดแปลงสรรพสามิตและต้องส่งมอบรถภายใน  60  วัน 
 7.  สติ๊กเกอร์ (อุปกรณ์เสริม) รูปแบบตามเทศบาลต าบลคอนสวรรค์ก าหนดก าหนด 
 
 

***************************************** 
                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


