บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์
ที่ นศ ๗๕๒๐๑ /36

วันที่

.

26 กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕6๑

เรื่อง กำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
เรียน

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์

๑. เรื่องเดิม
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์ มีควำมประสงค์จะดำเนินกำรจัดซื้อรถบริกำร
กำรแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน ๑ คัน และเพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปด้วยควำม
ถูกต้องเรียบร้อย ได้ครุภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภำพ เหมำะสม และเพื่อประโยชน์ของทำงรำชกำร อีกทั้งเป็น
กำรปฏิบัติตำมมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๕ และฉบับปรับปรุงใหม่ที่เกี่ยวข้อง เรื่อง
หลักเกณฑ์กำรคำนวณรำคำกลำงของทำงรำชกำร ข้อ ๑๗ จึงมีได้มีคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนดรำคำและคณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะ
เฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ลงวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ นั้น
๒. ข้อเท็จจริง
เพื่อให้กำรดำเนินกำรตำมโครงกำรฯ ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย ได้ครุภัณฑ์
ที่ดีมีประสิทธิภำพ เหมำะสม คณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินได้
ร่วมกันพิจำรณำคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ดังรำยละเอียดต่อไปนี้
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : ใช้ในกำรออกปฎิบัติกำรนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่ง
โรงพยำบำล
- ความต้องการจาเพาะ :
1. รถพยำบำลที่สำมำรถทำควำมสะอำดสะดวกและมีประสิทธิภำพ
2. สำมำรถให้กำรดูแลและรักษำผู้ป่วยในระดับ basic trauma life support
3. อุปกรณ์กำรแพทย์ที่สำคัญสำมำรถนำออกไปดูแลรักษำผู้ป่วยนอกรถพยำบำลได้อย่ำง
สะดวก
- คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์กำรแพทย์

/หมวด ก.....

-๒หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์
1.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่ำ 4 สูบ ปริมำตรควำมจุภำยในกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1.2 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้ำแบบปีกนกคู่พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแหนบ
ซ้อนและโช๊คอัพช่วย
1.3 ระบบพวงมำลัยขับด้ำนขวำระบบแรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพำเวอร์จำกโรงงำนผู้ผลิต
1.4 ระบบห้ำมล้อ ดิสเบรกล้อหน้ำ ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ
1.5 ระบบไฟฟ้ำใช้แบตเตอรี่ขนำด 12 โวลต์ ไม่ต่ำกว่ำ 65 แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคม
ไฟฟ้ำประจำรถครบถ้วน
1.6 ล้อกะทะและยำงเป็นขนำดมำตรฐำนจำกโรงงำนผู้ผลิต
1.7 ควำมยำวช่วงล้อหน้ำ-หลัง ไม่น้อยกว่ำ 3,000 มิลลิเมตร
1.8 ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง
1.9 ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ มีกุญแจล็อกได้
2. อุปกรณ์ประจารถ
2.1 ยำงอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ตำมขนำดมำตรฐำน 1 ชุด
2.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ำมแบบมำตรฐำนประจำรถของผู้ผลิต 1 ชุด
2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน
2.4 เครื่องมือประจำรถตำมมำตรฐำนผู้ผลิตอย่ำงน้อยประกอบด้วย
2.4.1 ประแจปำกตำย 2 ตัว
2.4.2 ไขควงทั้งปำกแบนและแฉก 1 ชุด
2.4.3 คีมธรรมดำ 1 อัน
2.4.4 ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้ำงต้น 1 ใบ
2.5 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้ำงคนขับตอนหน้ำ
3. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน
3.1 คุณลักษณะทั่วไป
3.1.1 เป็นหลังคำที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส ชนิดที่มีควำมแข็งแรง ทนทำน จำกผู้ผลิตที่ได้รับ
มำตรฐำน ISO 9001:2008
3.1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตหลังคำรถพยำบำล เป็นใยแก้วที่ผสมผสำนกับ
น้ำยำเรซิ่น ขึ้นรูปทั้งหลังไร้รอยต่อ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภำยนอกและภำยในที่ทำจำกไฟเบอร์กลำสชนิด
เดียวกัน ที่ให้ควำมแข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำน
/๓.๑.๓ ควำมสูง....

-๓3.1.3 ควำมสูงของหลังคำจำกขอบกระบะไม่น้อยกว่ำ 105 ซม พร้อมมีกระจกบำนเลื่อน
ซ้ำย-ขวำไม้น้อยกว่ำ 3 บำนสำมำรถล็อกได้จำกภำยในรถ ประตูฝำท้ำยทำจำกไฟเบอร์กลำสเปิด-ปิดด้ำนข้ำง
ซ้ำย-ขวำ พร้อมชุดล็อกฝำท้ำย
3.1.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับอนุญำตประกอบ,ดัดแปลงรถพยำบำลจำกกระทรวง
อุตสำหกรรม หรือได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทที่ได้รับอนุญำต
3.1.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้มำตรฐำนรับรองระบบ ISO 9001:2008 และ มอก
9001-2552 หรือได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทที่ได้รับกำรรับรองระบบ ISO 9001:2008
3.1.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีตัวแทนจำหน่ำยในจังหวัดที่ท่ำนเสนอรำคำเพื่อควำมสะดวกใน
กำรบริกำร
3.2

อุปกรณ์ไฟฟ้ำของรถพยำบำลฉุกเฉิน
3.2.1 มีชุดสัญญำณไฟฉุกเฉินสีตำมที่กฎหมำยกำหนดแถวยำวติดตั้งด้ำนหน้ำรถเหนือ

คนขับ
3.2.2 สัญญำณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญำณเสียงไซเรน 5 เสียง
ใช้งำน 12 VDC
3.2.2.1 ขนำดของแผงไฟยำวไม่น้อยกว่ำ 115 ซม.สูงไม่เกิน 18 ซม. กว้ำงไม่น้อยกว่ำ
32 ซม.
3.2.2.2 เวลำพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและกำรกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มรีโมทไมโครโฟน เพียงชิ้นเดียวเท่ำนั้น
3.2.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้ำนหน้ำเป็น LED สีแดง
2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ส่วนด้ำนข้ำงเป็น LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้ำเงิน 2 ชุด และด้ำนหลังเป็น LED
สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ฝำครอบทำด้วยพลำสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนควำมร้อน
3.2.2.4 มีชุดไฟ LED ส่องสว่ำงด้ำนหน้ำ 2 ชุด และด้ำนซ้ำย-ขวำ อีกด้ำนละ 1 ชุด ซึง่ มี
LED ชุดละ 4 ดวง
3.2.2.5 เป็นชุดสัญญำณไฟวับวำบใช้ LED ชนิด GEN3 ที่ให้ควำมสว่ำงสูง(GEN3 Super
bright LED)
3.2.2.6 มีชุดควบคุมกำรทำงำนของชุดหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC
3.2.2.7 เครื่องขยำยเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยำย 150 วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ 12
VDC มีขนำดกระทัดรัด ให้สัญญำณเสียง 5 แบบ พร้อมมีไมโครโฟนสำหรับพูดกระจำยเสียงได้
3.2.2.8 ลำโพงสำมำรถรองรับกำลังของเครื่องขยำยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 150 วัตต์
3.2.2.9 ฝำครอบชุดลำโพง เป็นโพลิคำร์บอเนต
3.2.3 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำจะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
/๓.๒.๕ ในห้องพยำบำล....

-๔3.2.4 บนหลังคำส่วนท้ำยด้ำนข้ำงซ้ำย/ขวำ ติดตั้งไฟกระพริบสีตำมที่กฎหมำยกำหนด
แบบ LED. จำนวน 2 ชุด ตอนกลำงส่วนบนมีไฟเบรค LED สีแดง
3.2.5 ในห้องพยำบำลติดตั้งระบบแสงสว่ำง มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 2 ทำง สำมำรถควบคุม
กำรเปิด-ปิด ได้จำกห้องพยำบำล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุดมีสวิทซ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์
3.2.6 บนหลังคำด้ำนซ้ำย-ขวำติดตั้งโคมไฟเบอร์กลำสภำยในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด
LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้ำนละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิทซ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดได้จำกห้องคนขับ
3.2.7 ภำยในด้ำนท้ำยติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์ ปรับเอียงขึ้น-ลง ได้ 1 ดวง มีสวิทซ์ สำมำรถ
ควบคุมกำรเปิด-ปิดได้จำก ห้องพยำบำล
4. ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล
4.1 พื้นห้องพยำบำลทำจำกไฟเบอร์กลำสทั้งแผ่น ไร้รอยต่อ กันน้ำได้ 100 %
4.2 ผนังห้องพยำบำลด้ำนข้ำง(ซ้ำย-ขวำ)และด้ำนหน้ำ มีควำมสูงถึงขอบกระบะผลิตจำกไฟเบอร์
กลำสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกันตัวพื้นห้องพยำบำล
4.3 ด้ำนซ้ำยมือติดตั้งเก้ำอี้ยำวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้ำงทำจำก
ไฟเบอร์กลำส ที่นั่งและผนังบุด้วยฟองน้ำและหุ้ม PVC ด้ำนใต้เก้ำอี้เป็นที่เก็บของ โดยกำรเปิดเบำะนั่งขึ้น ถัด
จำกเก้ำอี้เอนกประสงค์เป็นที่วำงตู้ใส่ถังออกซิเจนจำนวน 2 ถัง
4.4 ด้ำนขวำมือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ ทำจำกไฟเบอร์กลำส ด้ำนบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจน
แบบ (PIPE LINE)
4.5 ตรงกลำงห้องพยำบำล เป็นฐำนเตียงพยำบำล ทำจำกไฟเบอร์กลำสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกันกับ
พื้น ห้องพยำบำล ด้ำนบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อกันกำรกระแทกของเตียงพยำบำล เวลำขึ้น - ลง มีระบบ
ล๊อคเตียงจำกด้ำนท้ำย ด้ำนใต้ของฐำนเตียง สำมำรถเก็บ กระดำนแข็งรองนอนได้
4.6 พื้นห้องพยำบำลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้ำนบนพื้น)
ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
1. หลังคำไฟเบอร์กลำส (ประตูฝำท้ำยเปิด-ปิด ซ้ำย-ขวำ) ควำมสูงจำกขอบกระบะไม่ต่ำกว่ำ 105
ซม.
1.1 เป็นหลังคำที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส ชนิดที่มีควำมแข็งแรง ทนทำน และสำมำรถยืดหยุ่น
ได้ ตำมสภำพกำรใช้งำนผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำน ISO 9001:2008 และได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน (ประกอบดัดแปลงรถพยำบำล) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม และมีตัวแทนจำหน่ำยทั่วประเทศ
1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตหลังคำรถพยำบำล ผลิตจำกไฟเบอร์กลำส
ผสมผสำนกับน้ำยำเรซิ่นชนิดที่มีควำมแข็งแรงทนทำน ยืดหยุ่นได้ตำมสภำพกำรใช้งำน มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ภำยนอก และภำยในที่ทำมำจำกไฟเบอร์กลำสชนิดเดียวกัน ที่ให้ควำมแข็งแรง ทนทำนต่อกำรใช้งำน
/๑.๓ ประตู.........

-๕1.3 ประตูฝำท้ำยทำจำกไฟเบอร์กลำสมีช่องกระจกนิรภัย สำมำรถเปิดออกจำกภำยในได้
1.4 มีกระจกบำนเลื่อนด้ำนหน้ำ สำมำรถล็อคได้จำกห้องพยำบำล
2. สัญญำณไฟฉุกเฉินแบบแถวยำว (สีตำมที่กฏหมำยกำหนด)
2.1 ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมเครื่องขยำยเสียงและไมโครโฟนในตัว ให้อัตรำเสียง
ไม่ต่ำกว่ำ 150 W. ใช้ไฟกระแสงตรง 12 VDC. มีเสียงไซเรน 5 เสียง เวลำพูดโดยใช้ไมโครโฟน เสียงไซเรน
จะถูกตัดออก โดยอัตโนมัติ
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกำ หรือทวีปเอเชีย
3. ชุดโคมไฟติดข้ำงรถผลิตจำกไฟเบอร์กลำสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สี
ตำมที่กฏหมำยกำหนด (1ชุด/2ชิ้น)
3.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์ ติดตั้งด้ำนบนหลังคำด้ำนข้ำงทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งออกแบบ
ให้เข้ำกับรูปทรงของหลังคำไฟเบอร์กลำสซิลกันน้ำเข้ำ ประกอบด้วย
3.1.1 ชุดไฟฉุกเฉินสีตำมที่กฏหมำยกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญำณทำงหรือในสถำนที่
ที่เกิดอุบัติเหตุ
3.1.2 ชุดไฟสปอตไลท์ ช่วยให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน หรือสถำนที่ที่ให้แสงสว่ำงไม่
เพียงพอในขณะที่ปฎิบัติหน้ำที่
4. ไฟฉุกเฉินติดท้ำยหลังคำเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตำมที่กฏหมำยกำหนด) พร้อมไฟเบรคหลัง
4.1 ไฟฉุกเฉิน(สีตำมที่กฏหมำยกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสงตรง 12 VDC.
5. บันไดท้ำย
5.1 ผลิตจำกท่อสแตนเลส มีควำมแข็งแรงไม่เป็นสนิม
5.2 ขนำดบันไดท้ำยยำวไม่น้อยกว่ำ 150 ซม.และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 ซม.
5.3 แผ่นอลูมิเนียมลำย (ป้องกันกำรลื่น) หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ชนิดแข็ง ไม่เป็นสนิม
5.4 บันไดท้ำยยึดติดกับตัวรถที่ใช้ BRACKET เหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 4 มม. 2 ตัว ใช้ในกำร
ยึดติดเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงต่อกำรกระแทกและรับน้ำหนักได้อย่ำงดี
6. วิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
6.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์
6.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้งำนได้ดี ในย่ำนควำมถี่ 136 MHz ถึง 174MHz
สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
/๖.๓ ใช้กับไฟฟ้ำ.....
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6.4
6.5
6.6

ใช้กับไฟฟ้ำกระแสตรงไม่ต่ำกว่ำ 12 Volls จำก Battary
มีช่องควำมถี่ในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 128 ช่อง
เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกำ หรือทวีปเอเชีย
ภำคส่งสัญญำณ
6.6.1 มีกำลังส่งออกอำกำศ (RF Power Output)ไม่น้อยกว่ำ 25 วัตต์
6.7 สำยอำกำศ
6.8 อุปกรณ์ประกอบชุด
6.8.1ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด
6.8.2 สำยอำกำศ
6.8.3 หนังสือคู่มือกำรใช้เครื่องวิทยุคมนำคมเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 ชุด
6.9 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ค้ำซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคมหรืออุปกรณ์ใดๆ
ของเครื่องวิทยุคมนำคม จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติโดยนำมำยื่นในวันเสนอรำคำ
6.10 ใบอนุญำตต้องไม่หมดอำยุในวันเสนอรำคำ
7. กระจกบำนเลื่อนหลังคนขับ
7.1 ชนิดกระจกบำนเลื่อนซ้ำย-ขวำ สำมำรถล็อกได้จำกห้องคนขับรถ
8. ชุดแอร์แขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก แยกออกจำกห้องคนขับ
8.1 ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยำ 134 A
8.2 ช่องลมแอร์ ผลิตจำกพลำสติก กระจำยลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสำรด้วยช่องลม 4 ช่อง
พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้ำย-ขวำได้ 4 ทิศทำง
8.3 สวิทซ์เปิด-ปิด ใช้งำนง่ำย ควบคุมกำรเปิด-ปิด และปรับควำมแรงลม 3 ระดับ
8.4 มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ
9. ชุดอุปกรณ์เพดำนเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟLED.พร้อมสวิทซ์
เปิด-ปิด, รำวจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT
9.1 ชุดอุปกรณ์เพดำนเอนกประสงค์ โครงสร้ำงทำจำกไฟเบอร์กลำสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อม
ทำสีออกแบบเพื่อ ใช้กับรถพยำบำลโดยเฉพำะ
9.2 รำวสแตนเลสมือจับ ทำจำกสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงำ ไม่เป็นสนิม ทนทำนต่อแรงกัด
กร่อน
/๙.๓ ชุดไฟ LED.....
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นวลตำ ไม่ส่งผลต่อสำยตำ
9.4 ชุดไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ 12 VDC ให้แสงสว่ำงทั่วห้องโดยสำร
9.5 ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้ำงทำมำจำกพลำสติกแข็ง ทนต่อควำมร้อนและแรง
กระแทกพร้อมระบบกันน้ำ 100%
9.6 ชุดแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ไม่
น้อยกว่ำ 2 กก.
10. รำวจับด้ำนข้ำงประตู สแตนเลส
10.1 รำวจับข้ำงประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้ำวขึ้น-ลง จำกภำยในห้องโดยสำรเพิ่มควำม
สะดวกขณะปฎิบัติหน้ำที่
10.2 รำวจับข้ำงประตู ผลิตจำกสแตนเลสสตีล ขัดเงำ ไม่เป็นสนิม มีควำมแข็งแรงทนทำน
ต่อกำรยึดจับเป็นอย่ำงดี
10.3 มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว และยำวไม่น้อยกว่ำ 50 ซม.
10.4 ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล
11. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบำนหน้ำควำมกว้ำงไม่เกิน 15 CM.
11.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สำมำรถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ กันแสงได้
ไม่นอ้ ยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ กันควำมร้อนได้ไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซนต์
12. นำฬิกำติดผนังระบบดิจิตอล
12.1 นำฬิกำบอกเวลำติดผนังห้องพยำบำล แบบดิจิตอลบอกรำยละเอียดของ วัน เดือน ปี
เวลำ อุณหภูมิ
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
1. ครุภัณฑ์การแพทย์
1.1 ชุดเตียงรถเข็นพยำบำล (โครงสร้ำงผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้)
1.1.๑ ตัวเตียงและโครงทำจำกอลูมิเนียม มีควำมแข็งแรงทนทำน
1.๑.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจำกอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่ำงดี
1.๑.3 พนักพิงหลังสำมำรถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่ำ 70 องศำ โดยมีโช็คอัพช่วยรับน้ำหนัก
ผู้ป่วย
1.๑.4 กำรปรับเปลี่ยนจำกเตียงนอนเป็นเก้ำอี้เข็น สำมำรถทำได้สะดวกโดยเจ้ำหน้ำที่
เพียงคนเดียว
/๑.๑.๕ มีเบำะรองนอน...
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1.๑.6 เตียงออกแบบให้ง่ำยต่อกำรทำควำมสะอำด
1.๑.7 เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยำบำล รถพยำบำลฉุกเฉิน ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและ
ผู้ได้รับบำดเจ็บ
1.๑.8 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 300 กิโลกรัม (พร้อมเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำน
รำชกำร มำยื่นในวันเสนอรำคำ)
1.๑.9 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำ จะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
1.2

ถังอ๊อกซิเจนขนำด 10 ลิตร
1.2.1 ถังอ๊อกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนำด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง

1.3 ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน (ใช้กับถังอ๊อกซิเจนขนำด 10L )
ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder 10 litre
1.3.1 Regulator แบบ 1 เกจวัด
เกจ (Gauge) วัดแรงดันภำยในถังอ๊อกซิเจน
1.3.2 Flow meter
1.3.3 Humidifier
1.3.4 Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)
1.4 เฝือกดำมคอ
1.4.1 โครงภำยนอกเป็นพลำสติก ส่วนภำยในเป็นโฟมชนิดอ่อน
1.4.2 ปรับขนำดได้ โดยปรับสำยรัดแบบปะติด
1.4.3 ด้ำนหน้ำมีช่องสำหรับกำรเจำะหลอดลมผู้ป่วยได้
1.4.4 มี 3 ขนำด
1.5 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้ำ
1.5.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลับ 220 โวลท์ และมีแบตเตอรี่
แบบชำร์จได้ภำยในตัวเครื่อง
1.5.2 น้ำหนักเบำสำมำรถออกสนำมได้
1.5.3 มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมำตรวัดแสดงแรงดูด
/๑.๕.๔ สำมำรถ...

-๙1.5.4 สำมำรถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิบำร์ และอัตรำกำรไหลของ
อำกำศไม่น้อยกว่ำ 15 ลิตรต่อนำที
1.5.5 ภำชนะบรรจุของเหลวมีขนำดปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิลิตร จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ใบ
1.5.6 มีสำยดูด (Suction Tubing) ยำวไม่น้อยกว่ำ 1.3 เมตร
1.5.7 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปอเมริกำ หรือประเทศในทวีปยุโรปหรือ ประเทศทวีปเอเซีย
ที่ได้รับมำตรฐำน
1.5.8 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำจะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
1.6 เครื่องส่องกล่องเสียง
1.6.1. เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่ำงโดยใยแก้วนำแสง FIBER OPTIC
1.6.2. ใช้ถ่ำนไฟฉำยขนำดกลำง 2 ก้อน
1.6.3.หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ำมมือ (HANDLE)
1.6.4. สวิทช์จะทำงำนเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ำกับด้ำมถือแสงสว่ำงจะส่อง
ผ่ำนแผ่นตรวจ
1.6.5. ด้ำมถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
1.6.6. ด้ำมถือสำมำรถถอดได้ 2 ข้ำง ทั้งหัวและท้ำยเพื่อสะดวกในกำรเปลี่ยนถ่ำนและ
หลอดไฟ ฝำปิดเป็นแบบเกรียวหมุนปิดสนิทใช้งำนง่ำย สะดวกในกำรทำควำมสะอำดและดูแลรักษำ
1.6.7. สำมำรถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มำตรฐำนสำกล
1.6.8. แผ่นส่องตรวจในชุดมำตรฐำนมีให้เลือกใช้ 3 ขนำด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER
OPTIC
1.6.8.1 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
1.6.8.2 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
1.6.8.3 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
1.6.9. รับประกันคุณภำพอย่ำงน้อยเป็นเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันมอบของครบ
อุปกรณ์ประกอบ
1. หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดส่องมำตรฐำนพร้อมใช้
2. กล่องเก็บอุปกรณ์

จำนวน 1 หลอด
จำนวน 1 ใบ

/๑.๗ เก้ำอี้เข็น....

-๑๐1.7 เก้ำอี้เข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้ำงผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์)
1.7.1 ผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบำ ขนำดเล็ก ง่ำยต่อกำรเคลื่อนย้ำย
1.7.2 เก้ำอี้พยำบำลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบำดเจ็บที่ไม่
สำมำรถนอนได้
1.7.3 เก้ำอี้ชนิดนี้สำมำรถพับได้
1.7.4 เก้ำอี้ชนิดนี้มี 4 ล้อ
1.7.5 เก้ำอี้ชนิดนี้มีที่จับ 4 ด้ำม (สำมำรถพับได้)
1.7.6 บริเวณใต้เก้ำอี้ด้ำนข้ำงมีคันโยก ที่สำมำรถโยกขึ้น-ลงได้
1.7.7 สำมำรถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่เกิน 160 กก. (พร้อมเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำน
รำชกำร มำยื่นในวันเสนอรำคำ)
1.7.8 ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย ง่ำยต่อกำรฆ่ำเชื้อโรคและทำควำมสะอำด
1.8 ชุดเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบแขวนผนัง
1.8.1 เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง
1.8.2 สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่ำ 0-300 มิลลิเมตรปรอท
1.8.3 มีผ้ำพันแขน 1 ชุด และผ้ำพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งำนได้สะดวก
1.8.4 สำยยำงต่อจำกผ้ำพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร
1.8.5 ลูกยำงสำหรับอัดลมผ้ำพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่ำนท่อยำง 2 ท่อ สะดวกต่อกำร
ควบคุม
1.8.6 ลูกยำงสำหรับอัดลมผ้ำพันแขนเป็นลูกยำงแบบมำตรฐำน
1.9 เครื่องช่วยหำยใจแบบมือบีบ ของเด็กและผู้ใหญ่
1.9.1หน้ำกำกทำจำกซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ำยต่อกำรสังเกตุอำกำรของผู้ป่วย Mark No.5
สำหรับผู้ใหญ่ 1 อัน และ Mask No.3 สำหรับเด็ก 1 อัน
1.9.2 ถุงลมทำจำกซิลิโคนสีขำว สำมำรถมองเห็นได้ภำยในตัวลูกยำงผิวด้ำนนอกหยำบสลับ
เรียบ เพื่อควำมกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 มล. และสำหรับเด็กมีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 450 มล.
1.9.3 ถุงสำรองออกซิเจน
1.9.4 พร้อมสำยออกซิเจน 1 เส้น

/๑.๑๐ เผือก.....

-๑๑1.10 เฝือกลมสูญญำกำศ จำนวน 3 ชิ้น
เฝือกลมสูญญำกำศ ใช้สำหรับดำมแขน-ขำ ของผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมด 3 ชิ้น
ประกอบด้วย เฝือกดำมแขน 2 ชิ้น เฝือกดำมขำ 1 ชิ้น
1.10.1 เฝือกดำมแขนชิ้นที่ 1 มีควำมกว้ำง 30 ซม. ควำมยำว 50 ซม.
1.10.2 เฝือกดำมแขนชิ้นที่ 2 มีควำมกว้ำง 50 ซม. ควำมยำว 70 ซม.
1.10.3 เฝือกดำมขำชิ้นที่ 3 มีควำมกว้ำง 70 ซม. ควำมยำว 100 ซม.
1.10.4 มีกระบอกสำหรับสูบลม 1 อัน
1.10.5 มีกระเป๋ำสำหรับใส่เฝือกลมสูญญำกำศ 1 ใบ
1.11 เฝือกดำมหลัง
1.11.1 โครงสร้ำงภำยในผลิตจำก PVC ที่สำมำรถเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน
1.11.2 โครงสร้ำงภำยนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนำ
1.11.3 เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศรีษะจะได้รับกำรป้องกันจำกเฝือกคอ
1.12 ชุดกระดำนแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด
1.12.1 ผลิตจำก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีควำมกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safty Belt
1.12.2 ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT
1.12.3 สำมำรถใช้ร่วมกับชุดล็อคศรีษะได้
1.12.4 เหมำะสำหรับใช้งำนในโรงพยำบำล สนำมกีฬำ รถพยำบำล กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
นอกสถำนที่และผู้ได้รับบำดเจ็บ
1.12.5 มีขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 180 ซม. มีควำมกว้ำงสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 41 ซม. มี
ควำมหนำพร้อมฐำนไม่เกิน 7 ซม.
1.12.6 มีน้ำหนักไม่เกิน 7.5 กก.
1.12.7 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 180 กก. (พร้อมเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร มำ
ยื่นในวันเสนอรำคำ)
1.12.8 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำ จะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
1.13 ชุดล็อกศีรษะพร้อมเข็มขัด
1.13.1 ผลิตจำกก้อนโฟมขึ้นรูปที่มีควำมหนำแน่นสูง มีช่องขนำดใหญ่อยู่บริเวณระนำบ
เดียวกับช่องหูเพื่อสังเกตอำกำรผู้ป่วย

/๑.๑๓.๒ สำมำรถ...

-๑๒1.13.2 สำมำรถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecher ได้
1.13.3 ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT
1.13.4 ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สำมำรถกันน้ำได้ ทำให้ง่ำยต่อ
กำรทำควำมสะอำด
1.13.5 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 42 x 26 x 18 ซม.
1.14 ไม้ดำมแขน - ขำ
1.14.1 ทำจำกวัสดุสังเครำะห์ สำมำรถล้ำงทำควำมสะอำดได้ง่ำย ป้องกันของเหลวซึมผ่ำน
ได้ดี บรรจุในกระเป๋ำพร้อมหูหิ้วมีซิป
1.14.2 ไม้ดำมขำส่วนรองรับขำ กว้ำงไม่น้อย 14 เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 84
เซนติเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร ส่วนรองรับปลำยเท้ำ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 14 เซนติเมตร ยำวไม่น้อย
กว่ำ 20 เซนติเมตร
1.14.3 ไม้ดำมแขน ขนำด กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 8 เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 57 เซนติเมตร
หนำไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร
1.15 ชุดกล่องปฐมพยำบำล 16 รำยกำร
1.15.1 หูฟัง
1.15.2 เครื่องวัดควำมดันโลหิต
1.15.3 กรรไกร 14CM
1.15.4 คีมคีบ 14CM
1.15.5 ที่กดลิ้น
1.15.6 ไฟฉำย
1.15.7 เทปแต่งแผล
1.15.8 แอลกอฮอลล์
1.15.9 เบตำดีน
1.15.10 สำลีก้อน
1.15.11 สำลีไม้พันก้ำน (บรรจุ 100 ชิ้น)
1.15.12 ผ้ำก๊อตอนำมัย Size4"x4"
1.15.13 ผ้ำก็อตในซองสูญญำกำศ Size"3x3"
1.15.14 ผ้ำพันแผลยืดหยุ่น 4"
1.15.15 พลำสเตอร์ยำ (บรรจุ 100 ชิ้น)
1.15.16 ที่หนีบสำยสะดือ

/๓.ข้อเสนอ....

-๑๓๓. ข้อเสนอ/พิจารณา
เพื่อให้กำรดำเนินกำรจัดซื้อรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน เป็นไปด้วยควำมถูกต้อง เรียบร้อย
ได้ครุภัณฑ์ที่ดีมีประสิทธิภำพ มีควำมเหมำะสมกับลักษณะของกำรปฏิบัติงำนด้ำนกำรแพทย์ฉุกเฉิน จึงเห็น
ควรพิ จ ำรณำอนุ มั ติ ใช้ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพำะของรถบริ ก ำรกำรแพทย์ ฉุ ก เฉิ น ตำมที่ ค ณะกรรมกำรก ำหนด
คุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉินได้กำหนดไว้ ดังรำยละเอียดข้ำงต้น

บันทึกการประชุมคณะกรรมการกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน
วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตาบลควนหนองหงษ์
----------------------------------------------ผู้เข้ำร่วมประชุม
ลำดับ
ชื่อ – สกุล
๑. นำยสุธำ
หนูยิ้มซ้ำย
๒. นำงเนตรดำว อินทรอักษร
๓. นำงสุธำทิพย์ สิทธิรักษ์

ตำแหน่ง
ประธำนกรรมกำร
กรรมกำร
กรรมกำร

ลำยมือชื่อ

หมำยเหตุ

เริ่มประชุมเวลำ ๐๙.๓๐ น.
ระเบียบวำระที่ ๑ : เรื่องที่ประธำนแจ้งให้ที่ประชุมทรำบ
เมื่อคณะกรรมกำรฯ มำพร้อมกัน นำยสุธำ หนูยิ้มซ้ำย ผูอ้ ำนวยกำรกองช่ำง
ประธำนกรรมกำรฯ เปิดกำรประชุมและดำเนินกำรประชุมตำมระเบียบวำระกำรประชุมดังนี้
นำยสุธำ หนูยิ้มซ้ำย :
ด้วยองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์ได้มีคำสั่ง องค์กำรบริหำรส่วน
ตำบลควนหนองหงษ์ ที่ ๒๘/๒๕๖๑ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำหนด
รำคำและคณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน โครงกำรจัดซื้อครุภัณฑ์ จัดซื้อรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ลง
วันที่ ๗ กุมภำพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อจัดซื้อรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน
ปริมำตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่ำ ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๑ คัน พร้อม
อุปกรณ์กำรแพทย์ ใช้ในกำรออกปฏิบัติกำรนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิด
อุบัติเหตุส่งโรงพยำบำล จึงนัดประชุมคณะกรรมกำรฯ เพื่อกำหนดคุณ
ลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ในครั้งนี้
ระเบียบวำระที่ ๒ : เรื่องรับรองรำยงำนกำรประชุมครั้งที่แล้ว
-ไม่มีระเบียบวำระที่ ๓ : เรื่องเสนอเพื่อพิจำรณำ
นำยสุธำ หนูยิ้มซ้ำย :
ตำมที่องค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์แจ้งจะดำเนินกำรจัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่งตำมข้อบัญญัติงบประมำณรำยจ่ำยประจำปี
งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๖๐ และได้ขออนุมัติกันเงินเหลื่อมปี ตำมโครงกำรฯ
เป็นจำนวนเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บำท (หนึ่งล้ำนบำทถ้วน) และได้แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรกำหนดรำคำและคณะกรรมกำรกำหนดคุณลักษณะเฉพำะ

-๒โครงกำรดังกล่ำว ตำมคำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนตำบลควนหนองหงษ์ ที่
๒๘/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๗ กุมภำพันธ์ ๒๕๖๑ จึงขอให้คณะกรรมกำร
กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน ได้ร่วมกัน
พิจำรณำกำหนดคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์ฉุกเฉิน จัดซื้อ
ครุภัณฑ์ยำนพำหนะและขนส่ง ตำมโครงกำรจัดซื้อรถบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉิน รถพยำบำล (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์กำรแพทย์ในที่ประชุมนี้
ต่อไป
ที่ประชุม :

กำหนดคุณลักษณะเฉพำะของรถพยำบำล (รถกระบะ) ใช้ในกำรออกปฏิบัติกำรนำ
ผู้ป่วยฉุกเฉิน หรือเกิดอุบัติเหตุส่งโรงพยำบำล

รายละเอียดคุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน
- วัตถุประสงค์ในการใช้งาน : ใช้ในกำรออกปฎิบัติกำรนำผู้ป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุส่ง
โรงพยำบำล
- ความต้องการจาเพาะ :
1. รถพยำบำลที่สำมำรถทำควำมสะอำดสะดวกและมีประสิทธิภำพ
2. สำมำรถให้กำรดูแลและรักษำผู้ป่วยในระดับ basic trauma life support
3. อุปกรณ์กำรแพทย์ที่สำคัญสำมำรถนำออกไปดูแลรักษำผู้ป่วยนอกรถพยำบำลได้อย่ำง
สะดวก
- คุณลักษณะของรถพยาบาล แบ่งออกเป็น 2 หมวด ดังนี้คือ
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์กำรแพทย์
หมวด ก คุณลักษณะของรถยนต์
1. คุณลักษณะทางเทคนิคของรถยนต์
1.1 ระบบเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ไม่น้อยกว่ำ 4 สูบ ปริมำตรควำมจุภำยในกระบอกสูบ
ไม่น้อยกว่ำ 2,400 ซีซี มีกำลังเครื่องยนต์สุทธิไม่น้อยกว่ำ 110 กิโลวัตต์
1.2 ระบบกันสะเทือน ล้อหน้ำแบบปีกนกคู่พร้อมคอยส์สปริงและเหล็กกันโคลง ล้อหลังแหนบ
ซ้อนและโช๊คอัพช่วย
1.3 ระบบพวงมำลัยขับด้ำนขวำระบบแรคแอนด์พีเนี่ยน พร้อมเพำเวอร์จำกโรงงำนผู้ผลิต
1.4 ระบบห้ำมล้อ ดิสเบรกล้อหน้ำ ดรัมเบรกล้อหลัง หรือดิสเบรกทั้งสี่ล้อ
1.5 ระบบไฟฟ้ำใช้แบตเตอรี่ขนำด 12 โวลต์ ไม่ต่ำกว่ำ 65 แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคม
ไฟฟ้ำประจำรถครบถ้วน
1.6 ล้อกะทะและยำงเป็นขนำดมำตรฐำนจำกโรงงำนผู้ผลิต
1.7 ควำมยำวช่วงล้อหน้ำ-หลัง ไม่น้อยกว่ำ 3,000 มิลลิเมตร
1.8 ในห้องคนขับ ติดตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ AM/FM พร้อมลำโพง

-๓1.9 ห้องคนขับมีประตู เปิด-ปิด ทั้งด้ำนซ้ำยและด้ำนขวำ มีกุญแจล็อกได้
2. อุปกรณ์ประจารถ
2.1 ยำงอะไหล่พร้อมกะทะล้อ ตำมขนำดมำตรฐำน 1 ชุด
2.2 แม่แรงยกรถพร้อมด้ำมแบบมำตรฐำนประจำรถของผู้ผลิต 1 ชุด
2.3 ประแจถอดล้อ 1 อัน
2.4 เครื่องมือประจำรถตำมมำตรฐำนผู้ผลิตอย่ำงน้อยประกอบด้วย
2.4.1 ประแจปำกตำย 2 ตัว
2.4.2 ไขควงทั้งปำกแบนและแฉก 1 ชุด
2.4.3 คีมธรรมดำ 1 อัน
2.4.4 ซองหรือกล่องเก็บเครื่องมือข้ำงต้น 1 ใบ
2.5 เข็มขัดนิรภัยประจำที่นั่งคนขับและที่นั่งข้ำงคนขับตอนหน้ำ
3. คุณลักษณะทั่วไปของรถพยาบาลฉุกเฉิน
3.1 คุณลักษณะทั่วไป
3.1.1 เป็นหลังคำที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส ชนิดที่มีควำมแข็งแรง ทนทำน จำกผู้ผลิตที่ได้รับ
มำตรฐำน ISO 9001:2008
3.1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตหลังคำรถพยำบำล เป็นใยแก้วที่ผสมผสำนกับ
น้ำยำเรซิ่น ขึ้นรูปทั้งหลังไร้รอยต่อ มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภำยนอกและภำยในที่ทำจำกไฟเบอร์กลำสชนิด
เดียวกัน ที่ให้ควำมแข็งแรงทนทำนต่อกำรใช้งำน
3.1.3 ควำมสูงของหลังคำจำกขอบกระบะไม่น้อยกว่ำ 105 ซม พร้อมมีกระจกบำนเลื่อน
ซ้ำย-ขวำไม้น้อยกว่ำ 3 บำนสำมำรถล็อกได้จำกภำยในรถ ประตูฝำท้ำยทำจำกไฟเบอร์กลำสเปิด-ปิดด้ำนข้ำง
ซ้ำย-ขวำ พร้อมชุดล็อกฝำท้ำย
3.1.4 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้รับอนุญำตประกอบ,ดัดแปลงรถพยำบำลจำกกระทรวง
อุตสำหกรรม หรือได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทที่ได้รับอนุญำต
3.1.5 ผู้เสนอรำคำจะต้องได้มำตรฐำนรับรองระบบ ISO 9001:2008 และ มอก
9001-2552 หรือได้รับกำรแต่งตั้งจำกบริษัทที่ได้รับกำรรับรองระบบ ISO 9001:2008
3.1.6 ผู้เสนอรำคำจะต้องมีตัวแทนจำหน่ำยในจังหวัดที่ท่ำนเสนอรำคำเพื่อควำมสะดวกใน
กำรบริกำร
3.2

อุปกรณ์ไฟฟ้ำของรถพยำบำลฉุกเฉิน
3.2.1 มีชุดสัญญำณไฟฉุกเฉินสีตำมที่กฎหมำยกำหนดแถวยำวติดตั้งด้ำนหน้ำรถเหนือ

คนขับ
3.2.2 สัญญำณไฟฉุกเฉิน หลอด LED (แดง-น้ำเงิน) พร้อมสัญญำณเสียงไซเรน 5 เสียง
ใช้งำน 12 VDC
3.2.2.1 ขนำดของแผงไฟยำวไม่น้อยกว่ำ 115 ซม.สูงไม่เกิน 18 ซม. กว้ำงไม่น้อยกว่ำ
32 ซม.

-๔3.2.2.2 เวลำพูดโดยใช้รีโมทไมโครโฟน เสียงไซเรนจะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ ซึ่งสำมำรถ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเสียงและกำรกระพริบของแสงไฟได้ด้วยปุ่มรีโมทไมโครโฟน เพียงชิ้นเดียวเท่ำนั้น
3.2.2.3 ชุดหลอด LED ชุดละ 3 ดวงติดตั้งเพื่อให้แสงกระพริบ ด้ำนหน้ำเป็น LED สีแดง
2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ส่วนด้ำนข้ำงเป็น LED สีแดง 2 ชุด และ สีน้ำเงิน 2 ชุด และด้ำนหลังเป็น LED
สีแดง 2 ชุด และสีน้ำเงิน 2 ชุด ฝำครอบทำด้วยพลำสติก (Polycarbonate) ชนิดใส ทนควำมร้อน
3.2.2.4 มีชุดไฟ LED ส่องสว่ำงด้ำนหน้ำ 2 ชุด และด้ำนซ้ำย-ขวำ อีกด้ำนละ 1 ชุด ซึง่ มี
LED ชุดละ 4 ดวง
3.2.2.5 เป็นชุดสัญญำณไฟวับวำบใช้ LED ชนิด GEN3 ที่ให้ควำมสว่ำงสูง(GEN3 Super
bright LED)
3.2.2.6 มีชุดควบคุมกำรทำงำนของชุดหลอด LED ใช้กับกระแสไฟ 12 VDC
3.2.2.7 เครื่องขยำยเสียงอิเล็กทรอนิกส์ไซเรน กำลังขยำย 150 วัตต์ ใช้กับแรงดันไฟ 12
VDC มีขนำดกระทัดรัด ให้สัญญำณเสียง 5 แบบ พร้อมมีไมโครโฟนสำหรับพูดกระจำยเสียงได้
3.2.2.8 ลำโพงสำมำรถรองรับกำลังของเครื่องขยำยอิเล็กทรอนิกส์ได้ 150 วัตต์
3.2.2.9 ฝำครอบชุดลำโพง เป็นโพลิคำร์บอเนต
3.2.3 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำจะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
3.2.4 บนหลังคำส่วนท้ำยด้ำนข้ำงซ้ำย/ขวำ ติดตั้งไฟกระพริบสีตำมที่กฎหมำยกำหนด
แบบ LED. จำนวน 2 ชุด ตอนกลำงส่วนบนมีไฟเบรค LED สีแดง
3.2.5 ในห้องพยำบำลติดตั้งระบบแสงสว่ำง มีสวิทซ์ควบคุมชนิด 2 ทำง สำมำรถควบคุม
กำรเปิด-ปิด ได้จำกห้องพยำบำล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุดมีสวิทซ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดที่ตัวอุปกรณ์
3.2.6 บนหลังคำด้ำนซ้ำย-ขวำติดตั้งโคมไฟเบอร์กลำสภำยในมีไฟ SPOT LIGHT ชนิด
LED และไฟฉุกเฉิน LED ด้ำนละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมีสวิทซ์ควบคุมกำรเปิด-ปิดได้จำกห้องคนขับ
3.2.7 ภำยในด้ำนท้ำยติดตั้งโคมไฟสปอตไลท์ ปรับเอียงขึ้น-ลง ได้ 1 ดวง มีสวิทซ์ สำมำรถ
ควบคุมกำรเปิด-ปิดได้จำก ห้องพยำบำล
4. ชุดตกแต่งภายในรถพยาบาล
4.1 พื้นห้องพยำบำลทำจำกไฟเบอร์กลำสทั้งแผ่น ไร้รอยต่อ กันน้ำได้ 100 %
4.2 ผนังห้องพยำบำลด้ำนข้ำง(ซ้ำย-ขวำ)และด้ำนหน้ำ มีควำมสูงถึงขอบกระบะผลิตจำกไฟเบอร์
กลำสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกันตัวพื้นห้องพยำบำล
4.3 ด้ำนซ้ำยมือติดตั้งเก้ำอี้ยำวเอนกประสงค์ชนิด 3 ที่นั่ง พร้อมเข็มขัดนิรภัย โครงสร้ำงทำจำก
ไฟเบอร์กลำส ที่นั่งและผนังบุด้วยฟองน้ำและหุ้ม PVC ด้ำนใต้เก้ำอี้เป็นที่เก็บของ โดยกำรเปิดเบำะนั่งขึ้น ถัด
จำกเก้ำอี้เอนกประสงค์เป็นที่วำงตู้ใส่ถังออกซิเจนจำนวน 2 ถัง
4.4 ด้ำนขวำมือติดตั้งตู้ใส่อุปกรณ์ ทำจำกไฟเบอร์กลำส ด้ำนบนเป็นแผงควบคุมระบบออกซิเจน
แบบ (PIPE LINE)
4.5 ตรงกลำงห้องพยำบำล เป็นฐำนเตียงพยำบำล ทำจำกไฟเบอร์กลำสขึ้นรูป เป็นชิ้นเดียวกันกับ
พื้น ห้องพยำบำล ด้ำนบนหุ้มด้วยสแตนเลส เพื่อกันกำรกระแทกของเตียงพยำบำล เวลำขึ้น - ลง มีระบบ

-๕ล๊อคเตียงจำกด้ำนท้ำย ด้ำนใต้ของฐำนเตียง สำมำรถเก็บ กระดำนแข็งรองนอนได้
4.6 พื้นห้องพยำบำลปูทับด้วย แผ่นอลูมิเนียมกันลื่น (ด้ำนบนพื้น)
ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน)
1. หลังคำไฟเบอร์กลำส (ประตูฝำท้ำยเปิด-ปิด ซ้ำย-ขวำ) ควำมสูงจำกขอบกระบะไม่ต่ำกว่ำ 105
ซม.
1.1 เป็นหลังคำที่ทำจำกไฟเบอร์กลำส ชนิดที่มีควำมแข็งแรง ทนทำน และสำมำรถยืดหยุ่น
ได้ ตำมสภำพกำรใช้งำนผู้ผลิตต้องได้รับมำตรฐำน ISO 9001:2008 และได้รับใบอนุญำตประกอบกิจกำร
โรงงำน (ประกอบดัดแปลงรถพยำบำล) จำกกระทรวงอุตสำหกรรม และมีตัวแทนจำหน่ำยทั่วประเทศ
1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใช้ในกำรผลิตหลังคำรถพยำบำล ผลิตจำกไฟเบอร์กลำส
ผสมผสำนกับน้ำยำเรซิ่นชนิดที่มีควำมแข็งแรงทนทำน ยืดหยุ่นได้ตำมสภำพกำรใช้งำน มีชุดอุปกรณ์ตกแต่ง
ภำยนอก และภำยในที่ทำมำจำกไฟเบอร์กลำสชนิดเดียวกัน ที่ให้ควำมแข็งแรง ทนทำนต่อกำรใช้งำน
1.3 ประตูฝำท้ำยทำจำกไฟเบอร์กลำสมีช่องกระจกนิรภัย สำมำรถเปิดออกจำกภำยในได้
1.4 มีกระจกบำนเลื่อนด้ำนหน้ำ สำมำรถล็อคได้จำกห้องพยำบำล
2. สัญญำณไฟฉุกเฉินแบบแถวยำว (สีตำมที่กฏหมำยกำหนด)
2.1 ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ LED พร้อมเครื่องขยำยเสียงและไมโครโฟนในตัว ให้อัตรำเสียง
ไม่ต่ำกว่ำ 150 W. ใช้ไฟกระแสงตรง 12 VDC. มีเสียงไซเรน 5 เสียง เวลำพูดโดยใช้ไมโครโฟน เสียงไซเรน
จะถูกตัดออก โดยอัตโนมัติ
2.2 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกำ หรือทวีปเอเชีย
3. ชุดโคมไฟติดข้ำงรถผลิตจำกไฟเบอร์กลำสพร้อมไฟสปอตไลท์และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ LED สี
ตำมที่กฏหมำยกำหนด (1ชุด/2ชิ้น)
3.1 ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอตไลท์ ติดตั้งด้ำนบนหลังคำด้ำนข้ำงทั้ง 4 ด้ำน ซึ่งออกแบบ
ให้เข้ำกับรูปทรงของหลังคำไฟเบอร์กลำสซิลกันน้ำเข้ำ ประกอบด้วย
3.1.1 ชุดไฟฉุกเฉินสีตำมที่กฏหมำยกำหนด ใช้สำหรับขอสัญญำณทำงหรือในสถำนที่
ที่เกิดอุบัติเหตุ
3.1.2 ชุดไฟสปอตไลท์ ช่วยให้แสงสว่ำงในเวลำกลำงคืน หรือสถำนที่ที่ให้แสงสว่ำงไม่
เพียงพอในขณะที่ปฎิบัติหน้ำที่
4. ไฟฉุกเฉินติดท้ำยหลังคำเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตำมที่กฏหมำยกำหนด) พร้อมไฟเบรคหลัง
4.1 ไฟฉุกเฉิน(สีตำมที่กฏหมำยกำหนด) ชนิดหลอดไฟ LED ใช้ไฟกระแสงตรง 12 VDC.
5. บันไดท้ำย
5.1 ผลิตจำกท่อสแตนเลส มีควำมแข็งแรงไม่เป็นสนิม
5.2 ขนำดบันไดท้ำยยำวไม่น้อยกว่ำ 150 ซม.และกว้ำงไม่น้อยกว่ำ 18 ซม.

-๖5.3 แผ่นอลูมิเนียมลำย (ป้องกันกำรลื่น) หนำไม่น้อยกว่ำ 2 มม. ชนิดแข็ง ไม่เป็นสนิม
5.4 บันไดท้ำยยึดติดกับตัวรถที่ใช้ BRACKET เหล็กหนำไม่น้อยกว่ำ 4 มม. 2 ตัว ใช้ในกำร
ยึดติดเพื่อเพิ่มควำมแข็งแรงต่อกำรกระแทกและรับน้ำหนักได้อย่ำงดี
6. วิทยุคมนำคม ระบบ VHF/FM ขนำดกำลังส่ง 25 วัตต์
6.1 เป็นเครื่องวิทยุคมนำคมระบบ VHF/FM ชนิดติดตั้งในรถยนต์
6.2 เป็นเครื่องวิทยุคมนำคมที่ใช้งำนได้ดี ในย่ำนควำมถี่ 136 MHz ถึง 174MHz
สำมำรถใช้งำนได้ทั้งระบบ Simplex และ Semi Duplex
6.3 ใช้กับไฟฟ้ำกระแสตรงไม่ต่ำกว่ำ 12 Volls จำก Battary
6.4 มีช่องควำมถี่ในกำรใช้งำนไม่น้อยกว่ำ 128 ช่อง
6.5 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปยุโรป หรือสหรัฐอเมริกำ หรือทวีปเอเชีย
6.6 ภำคส่งสัญญำณ
6.6.1 มีกำลังส่งออกอำกำศ (RF Power Output)ไม่น้อยกว่ำ 25 วัตต์
6.7 สำยอำกำศ
6.8 อุปกรณ์ประกอบชุด
6.8.1ไมโครโฟน จำนวน 1 ชุด
6.8.2 สำยอำกำศ
6.8.3 หนังสือคู่มือกำรใช้เครื่องวิทยุคมนำคมเป็นภำษำไทย และภำษำอังกฤษ
จำนวน 1 ชุด
6.9 ผู้เสนอรำคำต้องเป็นผู้ได้รับใบอนุญำตให้ค้ำซึ่งเครื่องวิทยุคมนำคมหรืออุปกรณ์ใดๆ
ของเครื่องวิทยุคมนำคม จำกคณะกรรมกำรกิจกำรกระจำยเสียง กิจกำรโทรทัศน์และกิจกำรโทรคมนำคม
แห่งชำติโดยนำมำยื่นในวันเสนอรำคำ
6.10 ใบอนุญำตต้องไม่หมดอำยุในวันเสนอรำคำ
7. กระจกบำนเลื่อนหลังคนขับ
7.1 ชนิดกระจกบำนเลื่อนซ้ำย-ขวำ สำมำรถล็อกได้จำกห้องคนขับรถ
8. ชุดแอร์แขวนพร้อมคอมเพรสเซอร์ 1 ลูก แยกออกจำกห้องคนขับ
8.1 ระบบแอร์แขวนใช้กับน้ำยำ 134 A
8.2 ช่องลมแอร์ ผลิตจำกพลำสติก กระจำยลมได้ทั่วถึงทั้งห้องโดยสำรด้วยช่องลม 4 ช่อง
พร้อมปรับขึ้น-ลง ซ้ำย-ขวำได้ 4 ทิศทำง
8.3 สวิทซ์เปิด-ปิด ใช้งำนง่ำย ควบคุมกำรเปิด-ปิด และปรับควำมแรงลม 3 ระดับ
8.4 มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ำเสมอ
9. ชุดอุปกรณ์เพดำนเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ำเกลือ, ไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์, ไฟLED.พร้อมสวิทซ์
เปิด-ปิด, รำวจับสแตนเลส, พร้อมไฟ SPOT LIGHT

-79.1 ชุดอุปกรณ์เพดำนเอนกประสงค์ โครงสร้ำงทำจำกไฟเบอร์กลำสขึ้นรูปเสริมแรงพร้อม
ทำสีออกแบบเพื่อ ใช้กับรถพยำบำลโดยเฉพำะ
9.2 รำวสแตนเลสมือจับ ทำจำกสแตนเลสสตีลขัดขึ้นเงำ ไม่เป็นสนิม ทนทำนต่อแรงกัด
กร่อน
9.3 ชุดไฟ LED โครงสร้ำงทำจำกพลำสติกทนควำมร้อน พร้อมชุดไฟLED ให้แสงสว่ำงที่
นวลตำ ไม่ส่งผลต่อสำยตำ
9.4 ชุดไฟ LED ฟลูออเรสเซนต์ใช้กับระบบไฟ 12 VDC ให้แสงสว่ำงทั่วห้องโดยสำร
9.5 ชุดไฟสปอตไลท์ชนิด LED โครงสร้ำงทำมำจำกพลำสติกแข็ง ทนต่อควำมร้อนและแรง
กระแทกพร้อมระบบกันน้ำ 100%
9.6 ชุดแขวนน้ำเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม ทนต่อแรงดึงและรับน้ำหนักได้ไม่
น้อยกว่ำ 2 กก.
10. รำวจับด้ำนข้ำงประตู สแตนเลส
10.1 รำวจับข้ำงประตู ใช้สำหรับจับยึดขณะก้ำวขึ้น-ลง จำกภำยในห้องโดยสำรเพิ่มควำม
สะดวกขณะปฎิบัติหน้ำที่
10.2 รำวจับข้ำงประตู ผลิตจำกสแตนเลสสตีล ขัดเงำ ไม่เป็นสนิม มีควำมแข็งแรงทนทำน
ต่อกำรยึดจับเป็นอย่ำงดี
10.3 มีเส้นผ่ำนศูนย์กลำงขนำดไม่น้อยกว่ำ 1 นิ้ว และยำวไม่น้อยกว่ำ 50 ซม.
10.4 ชุดท่อมือจับสแตนเลสสตีล เชื่อมติดกับแป้นสแตนเลสสตีล
11. ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบำนหน้ำควำมกว้ำงไม่เกิน 15 CM.
11.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สำมำรถป้องกันรังสี UV ได้ไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ กันแสงได้
ไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซ็นต์ กันควำมร้อนได้ไม่น้อยกว่ำ 50 เปอร์เซนต์
12. นำฬิกำติดผนังระบบดิจิตอล
12.1 นำฬิกำบอกเวลำติดผนังห้องพยำบำล แบบดิจิตอลบอกรำยละเอียดของ วัน เดือน ปี
เวลำ อุณหภูมิ
หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์การแพทย์
1. ครุภัณฑ์การแพทย์
1.1 ชุดเตียงรถเข็นพยำบำล (โครงสร้ำงผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์แบบพับได้)
1.1.๑ ตัวเตียงและโครงทำจำกอลูมิเนียม มีควำมแข็งแรงทนทำน
1.๑.2 แผ่นรองตัวผู้ป่วยทำจำกอลูมิเนียม หรือโลหะปลอดสนิมอย่ำงดี
1.๑.3 พนักพิงหลังสำมำรถปรับระดับได้ไม่น้อยกว่ำ 70 องศำ โดยมีโช็คอัพช่วยรับน้ำหนัก
ผู้ป่วย

-81.๑.4 กำรปรับเปลี่ยนจำกเตียงนอนเป็นเก้ำอี้เข็น สำมำรถทำได้สะดวกโดยเจ้ำหน้ำที่
เพียงคนเดียว
1.๑.5 มีเบำะรองนอน พร้อมสำยรัดผู้ป่วย 2 เส้น
1.๑.6 เตียงออกแบบให้ง่ำยต่อกำรทำควำมสะอำด
1.๑.7 เตียงชนิดนี้ใช้ในโรงพยำบำล รถพยำบำลฉุกเฉิน ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยและ
ผู้ได้รับบำดเจ็บ
1.๑.8 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 300 กิโลกรัม (พร้อมเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำน
รำชกำร มำยื่นในวันเสนอรำคำ)
1.๑.9 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำ จะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
1.2

ถังอ๊อกซิเจนขนำด 10 ลิตร
1.2.1 ถังอ๊อกซิเจนเป็นถังอลูมิเนียมขนำด 10 ลิตร จำนวน 2 ถัง

1.3 ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน (ใช้กับถังอ๊อกซิเจนขนำด 10L )
ชุดปรับแรงดันอ๊อกซิเจน สำหรับถัง Oxygen cylinder 10 litre
1.3.1 Regulator แบบ 1 เกจวัด
เกจ (Gauge) วัดแรงดันภำยในถังอ๊อกซิเจน
1.3.2 Flow meter
1.3.3 Humidifier
1.3.4 Masal Cannula with mask (ชุดครอบจมูก)
1.4 เฝือกดำมคอ
1.4.1 โครงภำยนอกเป็นพลำสติก ส่วนภำยในเป็นโฟมชนิดอ่อน
1.4.2 ปรับขนำดได้ โดยปรับสำยรัดแบบปะติด
1.4.3 ด้ำนหน้ำมีช่องสำหรับกำรเจำะหลอดลมผู้ป่วยได้
1.4.4 มี 3 ขนำด
1.5 เครื่องดูดเสมหะแบบไฟฟ้ำ
1.5.1 ใช้ได้กับไฟฟ้ำกระแสตรง 12 โวลท์ และกระแสสลับ 220 โวลท์ และมีแบตเตอรี่
แบบชำร์จได้ภำยในตัวเครื่อง
1.5.2 น้ำหนักเบำสำมำรถออกสนำมได้
1.5.3 มีอุปกรณ์ควบคุม ปรับแรงดูด พร้อมมำตรวัดแสดงแรงดูด
1.5.4 สำมำรถปรับแรงดูดสูงสุดได้ไม่น้อยกว่ำ 500 มิลลิบำร์ และอัตรำกำรไหลของ
อำกำศไม่น้อยกว่ำ 15 ลิตรต่อนำที

-91.5.5 ภำชนะบรรจุของเหลวมีขนำดปริมำตรควำมจุไม่น้อยกว่ำ 900 มิลลิลิตร จำนวนไม่
น้อยกว่ำ 1 ใบ
1.5.6 มีสำยดูด (Suction Tubing) ยำวไม่น้อยกว่ำ 1.3 เมตร
1.5.7 เป็นผลิตภัณฑ์จำกทวีปอเมริกำ หรือประเทศในทวีปยุโรปหรือ ประเทศทวีปเอเซีย
ที่ได้รับมำตรฐำน
1.5.8 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำจะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ 5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
1.6 เครื่องส่องกล่องเสียง
1.6.1. เป็นชุดเครื่องมือส่องตรวจหลอดลมให้แสงสว่ำงโดยใยแก้วนำแสง FIBER OPTIC
1.6.2. ใช้ถ่ำนไฟฉำยขนำดกลำง 2 ก้อน
1.6.3.หลอดไฟเป็นหลอด HALOGEN/XENON ติดอยู่ในด้ำมมือ (HANDLE)
1.6.4. สวิทช์จะทำงำนเมื่อประกอบแผ่นส่องตรวจ (BLADE) เข้ำกับด้ำมถือแสงสว่ำงจะส่อง
ผ่ำนแผ่นตรวจ
1.6.5. ด้ำมถือและแผ่นส่องตรวจทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม
1.6.6. ด้ำมถือสำมำรถถอดได้ 2 ข้ำง ทั้งหัวและท้ำยเพื่อสะดวกในกำรเปลี่ยนถ่ำนและ
หลอดไฟ ฝำปิดเป็นแบบเกรียวหมุนปิดสนิทใช้งำนง่ำย สะดวกในกำรทำควำมสะอำดและดูแลรักษำ
1.6.7. สำมำรถใช้ประกอบกับชุดส่องตรวจหลอดลมที่เป็นผลิตภัณฑ์มำตรฐำนสำกล
1.6.8. แผ่นส่องตรวจในชุดมำตรฐำนมีให้เลือกใช้ 3 ขนำด เป็นแผ่นส่องตรวจแบบ FIBER
OPTIC
1.6.8.1 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 2 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
1.6.8.2 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 3 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
1.6.8.3 แผ่นส่องตรวจแบบโค้ง เบอร์ 4 สำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 อัน
1.6.9. รับประกันคุณภำพอย่ำงน้อยเป็นเวลำ 1 ปี นับตั้งแต่วันมอบของครบ
อุปกรณ์ประกอบ
1. หลอดไฟ HALOGEN/XENON ในชุดส่องมำตรฐำนพร้อมใช้
2. กล่องเก็บอุปกรณ์

จำนวน 1 หลอด
จำนวน 1 ใบ

1.7 เก้ำอี้เข็นมีล้อ-พับได้ (โครงสร้ำงผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์)
1.7.1 ผลิตจำกอลูมิเนียมอัลลอยด์ น้ำหนักเบำ ขนำดเล็ก ง่ำยต่อกำรเคลื่อนย้ำย
1.7.2 เก้ำอี้พยำบำลชนิดนี้ ส่วนใหญ่ใช้ในกำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วยหรือผู้ได้รับบำดเจ็บที่ไม่
สำมำรถนอนได้
1.7.3 เก้ำอี้ชนิดนี้สำมำรถพับได้
1.7.4 เก้ำอี้ชนิดนี้มี 4 ล้อ
1.7.5 เก้ำอี้ชนิดนี้มีที่จับ 4 ด้ำม (สำมำรถพับได้)

-101.7.6 บริเวณใต้เก้ำอี้ด้ำนข้ำงมีคันโยก ที่สำมำรถโยกขึ้น-ลงได้
1.7.7 สำมำรถรับน้ำหนักผู้ป่วยได้ไม่เกิน 160 กก. (พร้อมเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำน
รำชกำร มำยื่นในวันเสนอรำคำ)
1.7.8 ใช้งำนได้อย่ำงปลอดภัย ง่ำยต่อกำรฆ่ำเชื้อโรคและทำควำมสะอำด
1.8 ชุดเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบแขวนผนัง
1.8.1 เป็นเครื่องวัดควำมดันโลหิตแบบรูปทรงสี่เหลี่ยมติดผนัง
1.8.2 สำมำรถวัดควำมดันโลหิตได้ไม่น้อยกว่ำ 0-300 มิลลิเมตรปรอท
1.8.3 มีผ้ำพันแขน 1 ชุด และผ้ำพันชนิดปะติด (Velcro Fastener) ใช้งำนได้สะดวก
1.8.4 สำยยำงต่อจำกผ้ำพันแผลเป็นแบบ Coiled Tubing มีควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 3 เมตร
1.8.5 ลูกยำงสำหรับอัดลมผ้ำพันแขน พร้อมลิ้นปิด-เปิด ผ่ำนท่อยำง 2 ท่อ สะดวกต่อกำร
ควบคุม
1.8.6 ลูกยำงสำหรับอัดลมผ้ำพันแขนเป็นลูกยำงแบบมำตรฐำน
1.9 เครื่องช่วยหำยใจแบบมือบีบ ของเด็กและผู้ใหญ่
1.9.1หน้ำกำกทำจำกซิลิโคนสีใส ช่วยให้ง่ำยต่อกำรสังเกตุอำกำรของผู้ป่วย Mark No.5
สำหรับผู้ใหญ่ 1 อัน และ Mask No.3 สำหรับเด็ก 1 อัน
1.9.2 ถุงลมทำจำกซิลิโคนสีขำว สำมำรถมองเห็นได้ภำยในตัวลูกยำงผิวด้ำนนอกหยำบสลับ
เรียบ เพื่อควำมกระชับขณะบีบ สำหรับผู้ใหญ่มีขนำดไม่น้อยกว่ำ 1,400 มล. และสำหรับเด็กมีขนำดไม่น้อย
กว่ำ 450 มล.
1.9.3 ถุงสำรองออกซิเจน
1.9.4 พร้อมสำยออกซิเจน 1 เส้น
1.10 เฝือกลมสูญญำกำศ จำนวน 3 ชิ้น
เฝือกลมสูญญำกำศ ใช้สำหรับดำมแขน-ขำ ของผู้ที่ได้รับบำดเจ็บ เฝือกลมมีทั้งหมด 3 ชิ้น
ประกอบด้วย เฝือกดำมแขน 2 ชิ้น เฝือกดำมขำ 1 ชิ้น
1.10.1 เฝือกดำมแขนชิ้นที่ 1 มีควำมกว้ำง 30 ซม. ควำมยำว 50 ซม.
1.10.2 เฝือกดำมแขนชิ้นที่ 2 มีควำมกว้ำง 50 ซม. ควำมยำว 70 ซม.
1.10.3 เฝือกดำมขำชิ้นที่ 3 มีควำมกว้ำง 70 ซม. ควำมยำว 100 ซม.
1.10.4 มีกระบอกสำหรับสูบลม 1 อัน
1.10.5 มีกระเป๋ำสำหรับใส่เฝือกลมสูญญำกำศ 1 ใบ
1.11 เฝือกดำมหลัง
1.11.1 โครงสร้ำงภำยในผลิตจำก PVC ที่สำมำรถเพิ่มควำมสะดวกสบำยในกำรใช้งำน
1.11.2 โครงสร้ำงภำยนอกประกอบด้วยเข็มขัดที่แน่นหนำ

-๑11.11.3 เมื่อผู้ป่วยสวมชุด Body Splint บริเวณศรีษะจะได้รับกำรป้องกันจำกเฝือกคอ
1.12 ชุดกระดำนแข็งรองนอน พร้อมเข็มขัด
1.12.1 ผลิตจำก Polyethylene ทนแรงกระแทก มีควำมกระชับเมื่อรัดเข็มขัด Safty Belt
1.12.2 ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT
1.12.3 สำมำรถใช้ร่วมกับชุดล็อคศรีษะได้
1.12.4 เหมำะสำหรับใช้งำนในโรงพยำบำล สนำมกีฬำ รถพยำบำล กำรเคลื่อนย้ำยผู้ป่วย
นอกสถำนที่และผู้ได้รับบำดเจ็บ
1.12.5 มีขนำดควำมยำวไม่น้อยกว่ำ 180 ซม. มีควำมกว้ำงสูงสุดไม่น้อยกว่ำ 41 ซม. มี
ควำมหนำพร้อมฐำนไม่เกิน 7 ซม.
1.12.6 มีน้ำหนักไม่เกิน 7.5 กก.
1.12.7 รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่ำ 180 กก. (พร้อมเอกสำรรับรองจำกหน่วยงำนรำชกำร มำ
ยื่นในวันเสนอรำคำ)
1.12.8 ผู้เสนอรำคำต้องแนบใบรับรองว่ำ จะจัดหำอะไหล่ได้ไม่น้อยกว่ำ5 ปี ในวันยื่น
เอกสำร
1.13 ชุดล็อกศีรษะพร้อมเข็มขัด
1.13.1 ผลิตจำกก้อนโฟมขึ้นรูปที่มีควำมหนำแน่นสูง มีช่องขนำดใหญ่อยู่บริเวณระนำบ
เดียวกับช่องหูเพื่อสังเกตอำกำรผู้ป่วย
1.13.2 สำมำรถใช้ร่วมกับ Spine Board หรือ Scoop Strecher ได้
1.13.3 ไม่มีผลต่อเครื่อง X-RAY/CT
1.13.4 ผิวโดยรอบก้อนโฟมชุบเคลือบด้วยโพลียูรีเทนเหลว สำมำรถกันน้ำได้ ทำให้ง่ำยต่อ
กำรทำควำมสะอำด
1.13.5 ขนำดไม่น้อยกว่ำ 42 x 26 x 18 ซม.
1.14 ไม้ดำมแขน - ขำ
1.14.1 ทำจำกวัสดุสังเครำะห์ สำมำรถล้ำงทำควำมสะอำดได้ง่ำย ป้องกันของเหลวซึมผ่ำน
ได้ดี บรรจุในกระเป๋ำพร้อมหูหิ้วมีซิป
1.14.2 ไม้ดำมขำส่วนรองรับขำ กว้ำงไม่น้อย 14 เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 84
เซนติเมตร หนำไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร ส่วนรองรับปลำยเท้ำ กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 14 เซนติเมตร ยำวไม่น้อย
กว่ำ 20 เซนติเมตร
1.14.3 ไม้ดำมแขน ขนำด กว้ำงไม่น้อยกว่ำ 8 เซนติเมตร ยำวไม่น้อยกว่ำ 57 เซนติเมตร
หนำไม่น้อยกว่ำ 1 เซนติเมตร
1.15 ชุดกล่องปฐมพยำบำล 16 รำยกำร
1.15.1 หูฟัง

-๑21.15.2 เครื่องวัดควำมดันโลหิต
1.15.3 กรรไกร 14CM
1.15.4 คีมคีบ 14CM
1.15.5 ที่กดลิ้น
1.15.6 ไฟฉำย
1.15.7 เทปแต่งแผล
1.15.8 แอลกอฮอลล์
1.15.9 เบตำดีน
1.15.10 สำลีก้อน
1.15.11 สำลีไม้พันก้ำน (บรรจุ 100 ชิ้น)
1.15.12 ผ้ำก๊อตอนำมัย Size4"x4"
1.15.13 ผ้ำก็อตในซองสูญญำกำศ Size"3x3"
1.15.14 ผ้ำพันแผลยืดหยุ่น 4"
1.15.15 พลำสเตอร์ยำ (บรรจุ 100 ชิ้น)
1.15.16 ที่หนีบสำยสะดือ
ที่ประชุม :

มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ ตำมรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของรถบริกำรกำรแพทย์
ฉุกเฉินดังกล่ำวข้ำงต้น

ปิดประชุม เวลำ ๑๒.๐๐ น.

(ลงชื่อ)

ประธำนกรรมกำร
( นำยสุธำ

หนูยิ้มซ้ำย )

(ลงชื่อ)

กรรมกำร
( นำงเนตรดำว

อินทรอักษร )

(ลงชื่อ)

กรรมกำร
( นำงสุธำทิพย์

สิทธิรักษ์ )

