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รายละเอียดแนบท้าย 
ตามประกาศเทศบาลต าบลบัวสว่าง  เลขที่  6/2558 

ลงวันที่  5  สิงหาคม  2558 
 

มาตรฐานครุภัณฑ์รถพยาบาลฉุกเฉิน EMS (รถกระบะ) พร้อมอุปกรณ์การแพทย์ จ านวน 1 คัน (ตาม
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์  ส านักงานมาตรฐานงบประมาณ ส านักงบประมาณ มีนาคม 2557) 
แบบรถกระบะ 

- เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ ปริมาตรกระบอกสูบไม่น้อยกว่า 2,400 ซีซี พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน 
- ประตูมีด้านหลัง ปิด-เปิด ส าหรับยกเตียงผู้ป่วยเข้า-ออก 
- มีตู้เก็บท่อ บรรจุก๊าซไม่น้อยกว่า 2 ท่อ ที่แขวนน้ าเกลือ 
- ห้องพยาบาลมีตู้ใส่อุปกรณ์และเวชภัณฑ์ 
- มีวิทยุคมนาคม VHF/FM 25 วัตต์พร้อมอุปกรณ์ 

คุณลักษณะเฉพาะอุปกรณ์การแพทย์ประกอบ 
- เตียงนอนโลหะผสม  แบบมีล้อเลื่อน  ปรับเป็นรถเข็นได้ 
- ชุดช่วยหายใจชนิดใช้มือบีบส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ 
- เครื่องส่องกล่องเสียง/เครื่องดูดของเหลว 
- เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดผนัง 
- ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
- ชุดเฝือกกลม 
- ชุดให้ออกซิเจน แบบ Pipe Line ส าหรับส่งท่อก๊าซ 
- ชุดอุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น 
- เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ป่วยชนิดพับเก็บได้ 

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ 

ชื่อครุภัณฑ์  :  รถพยาบาลฉุกเฉิน (EMS) แบบกระบะ  จ านวน  1  คัน 

คุณลักษณะทางเทคนิครถยนต์ 

1. เป็นรถยนต์ชนิด 4 ล้อ เครื่องยนตด์ีเซล ไม่นอ้ยกว่า 4 สูบ ปริมาตรความจุกระบอกสูบไม่น้อยกว่า  

    2,400 ซ.ีซ.ี มีก าลังเครื่องยนต์สุทธิ ไม่น้อยกว่า 75 กิโลวัตต์                                                                                       

2. ระบบกันสะเทือนล้อหน้าแบบปีกนกคู่พร้อมคอยส์สปริง และเหล็กกันโครงล้อหลังแหนบซ้อน  

    และโช๊คอัฟช่วย     

3. ระบบพวงมาลัยขับด้านขวาระบบแรคแอนดพ์ีเนียม พรอ้มเพาเวอร์จากโรงงานผู้ผลิต                                    

4. ระบบหา้มล้อ ดิสเบรกล้อหนา้ ดรัมเบรกล้อหลัง หรอืดิสเบรกทั้งสี่ล้อ                                                       

5. ระบบไฟฟ้าใช้แบตเตอรี่ขนาด 12 โวลต์ ไม่ต่ ากว่า 75 แอมแปร์ พร้อมทั้งอุปกรณ์และโคมไฟฟ้า  

    ประจ ารถครบถ้วน 

6.ล้อกระทะและยางเป็นมาตรฐานจากโรงงานผู้ผลิต 

7.ความยาวชว่งล้อหน้าหลัง ไม่น้อยกว่า 3,000  มิลลเิมตร 

8.ในห้องคนขับ ตดิตั้งเครื่องรับวิทยุระบบ  AM/FM  พร้อมล าโพง 
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9.หอ้งคนขับมีประตู เปิด-ปิด  ทั้งด้านซ้ายและดา้นขวา มีกุญแจล็อคได้ 

(1.) อุปกรณ์ประจ ารถ 

1. ยางอะไหล่พร้อมกระทะล้อ ตามขนาดมาตรฐาน 1 ชุด  

2.................................... 

1. ประแจปากตาย  2  ตัว 

2. ไขขวงตัง้ปากแบน และ     1  ชุด 

3. คีบธรรมดา  1  อัน 

4. ซองหรอืกล่องเก็บเครื่องมือข้างตน้  1  ใบ 

5. เข็มขัดนิรภัยประจ าที่นั่งคนขับ และที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า 

(2) คุณลักษณะทั่วไป 

1. เป็นหลังคาที่ท าจากไฟเบอร์กลาส  ชนิดที่มคีวามแข็งแรง ทนทาน จากผู้ผลิตที่ได้รับ

มาตรฐาน ISO 9001 : 2008 

2. คุณลักษณะของวัสดุที่ใชใ้นการผลิตหลังคารถพยาบาล  เป็นใยแก้วที่ผสมผสานกับ

น้ ายาเรซิน  ขึ้นรูปทั้งหลังไร้รอยต่อ โดยหลังคาจะกระท าการเสริมความแข็งแรงและเสรมิด้วยแผ่นเหล็ก

บริเวณจุดยึดอุปกรณ์ตา่งๆ  มีชุดอุปกรณ์ตกแต่งภายนอกและภายในที่ท าจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน  

ที่ให้ความแข็งแรงทนทานตอ่การใชง้าน 

3. ความสูงของหลังคาจากขอบกระบะไม่นอ้ยกว่า  87  เซนติเมตร พรอ้มมกีระจกบาน

เลื่อนซ้าย-ขวา ไม่น้อยกว่า 3 บาน สามารถล็อคได้จากภายในรถ  ประตูฝาท้ายท าจากไฟเบอร์กลาส

เปิด-ปิด ขึ้นดา้นบน ไม่น้อยกว่า 80 องศาพร้อมชุดล็อคฝาท้าย 

4. ผูเ้สนอราคาต้องได้รับอนุญาตประกอบ  ดัดแปลงรถพยาบาลจากกระทรวงอุตสาหกรรม  

หรอืได้รับการแตง่ตัง้จากบริษัทที่ได้รับอนุญาต 

5. ผูเ้สนอราคาจะต้องได้รับมาตรฐานรับรองระบบ  ISO 9001 : 2008 

6. ผูเ้สนอราคาจะต้องมีตัวแทนจ าหน่ายในจังหวัดที่ท่านเสนอราคา เพื่อความสะดวกในการ

บริการ หรอืตัวแทนจ าหน่าย ไม่น้อยกว่า 80 แหง่ทั่วประเทศ 

(3) อุปกรณ์ไฟฟ้าของรถพยาบาลฉุกเฉิน 

1. มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉิน สี่ตามที่กฎหมายก าหนด แถวยาวติดตัง้หน้ารถเหนอืคนขับ  

2. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว ประกอบด้วยดวงไฟแบบ LED จ านวนไม่น้อยกว่า 8 ชุด

มีรายละเอียดดดังนี้ 

2.1 ใช้หลอดไฟ LED ดา้นซ้าย-ขวา 

2.2 ขนาดของแผงไฟยาวไม่น้อยกว่า 115 เซนติเมตรสูง ไม่เกิน 18 เซนติเมตร กว้าง

ไม่เกิน 32 เซนติเมตร 

3. มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า 100 วัตต์ ใช้กับไฟกระแสตรง 12 โวลต์ จ านวน 1 

เครื่องติดตัง้อยู่ในห้องคนขับประกอบด้วย 
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3.1 มีปุ่มเปิด-ปิด และปุ่มเพิ่ม-ลดเสียง 

3.2 มีไมโครโพน มสีวิทช์ ส าหรับควบคุมการพูด (Push to Talk) สายไมโครโพนเป็น

แบบ Coiled Tubing เมื่อกดพูดจะตัดเสียงไซเรนอัตโนมัติ พรอ้มที่จะยึดไมโครโพน 

3.3 เลือกปรับเสียงไซเรน  ให้ความแตกต่างได้ไม่นอ้ยกว่า 5 เสียง 

3.4 มีปุ่มปรับเลือกเสียงฉุกเฉินแบบช่ัวคราวสามารถเลือกเสียงไซเรนและเสียง

ประกาศ ได้ทันที ที่ตอ้งการ และเสียงดังกล่าวสามารถปรับแทรก เข้าไปข้อ 3.3 

3.5 ล าโพงขนาด 100 วัตต์ โดยติดตั้งไว้บนหลังคารถด้านหนา้ หรอืรวมอยู่ในชุด

สัญญาณไฟฉุกเฉิน จ านวน 1 ตัว 

3.6 ผลติภัณฑ์ที่เสนอทั้งเครื่องขยายเสียง และล าโพงต้องเป็นยี่หอ้เดียวกัน  

4. ผูเ้สนอราคาต้องแนบใบรับรองว่าจะจัดหาอะไหล่ได้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร  

5. บนหลังคาส่วนท้ายด้านข้างซ้ายขวา ตดิตั้งไฟกระพริบตามที่กฎหมายก าหนด แบบ LED 

ไม่น้อยกว่า 60 หลอด ตอ่ 1 โคม จ านวน 2 โคม ตอนกลาง ส่วนบนมีไฟขนาด LED สแีดง  

6. ในห้องพยาบาลตติั้งระบบแสงสวา่ง มีสวทิซ์ควบคุมชนิด 2 ทาง สามารถควบคุมการ

เปิด-ปิด ที่ตัวอุปกรณ์ ได้จากห้องพยาบาล และชุดหลอดไฟ LED 2 ชุด มสีวิทซ์ควบคุมการเปิด- ปิด ที่

ตัวอุปกรณ์ 

7. บนหลังคาด้านซ้าย-ขวา ติดตัง้โคมไฟเบอร์กลาส  ภายในมไีฟ Sport Light ชนิดหลอด

ฮาโลเจนและไฟฉุกเฉิน LED ด้านละ 2 ชุด โดยทั้งหมดมสีวิทซ์การควบคุมการเปิด-ปิด  ได้จากห้อง

คนขับ ภายในด้านท้ายติดตัง้โคมไฟSport Light ชนิดหลอดฮาโลเจน ปรับเสียงขึ้นลงได้ ขนาดไม่น้อยกว่า 

55 วัตต์ 1 ดวง มีสวิทซ์ควบคุมการเปิด-ปิด ได้จากห้องพยาบาล 

ชุดหลังคาไฟเบอร์กลาส (รถพยาบาลฉุกเฉิน) 

1. หลังคาไฟเบอร์กลาส (ประตูฝาท้ายชิ้นเดียวเปิดขึน้)ความสูงจากขอบกระบะไม่ต่ ากว่า 87 

เซนติเมตร 

 1.1 เป็นหลังคาที่ท าจากไฟเบอร์กลาส ชนิดที่มคีวามแข็งแรง ทนทานและสามารถยืดหยุ่นได้ 

ตามสภาพการใชง้าน ผู้ผลิตตอ้งได้รับมาตรฐาน ISO 9001 : 2008และได้รับใบอนุญาตประกอบ

กิจการโรงงาน (ประกอบดัดแปลงรถพยาบาล)จากกระทรวง อุตสาหกรรม และมีตัวแทนจ าหนา่ยทั่ว

ประเทศไม่ต่ ากว่า 80  แห่ง 

 1.2 คุณลักษณะของวัสดุที่ใชใ้นการผลิตหลังคารถพยาบาล ผลิตจากไฟเบอร์กลาส ระบบ 

Spray UP ผสมผสานกับน้ ายาเรซินชนิดที่มคีวามแข็งแรงทนทาน ยดืหยุ่นได้ ตามสภาพการใชง้าน ตาม

มาตรฐานจากประเทศเยอรมันณี โดยหลังคาจะมีการเสริมความแข็งแรงด้วยแผ่นเหล็ก บริเวณจุดยึด

อุปกรณ์ต่างๆ มชุีดอุปกรณ์ตกต่างภายนอก และภายในที่ท ามาจากไฟเบอร์กลาสชนิดเดียวกัน ที่ให้ความ

แข็งแรงทนทานตอ่การใชง้าน 

 1.3 ประตูฝาท้ายท าจากไฟเบอร์กลาสมช่ีองกระจกนิรภัย  สามารถเปิดออกภายในได้  

 1.4 มีกระจกบานเลื่อนดา้นหนา้ สามารถล็อคได้จากรถพยาบาล  
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2. สัญญาณไฟฉุกเฉินแบบแถวยาว (สีตามที่กฎหมายก าหนด)ใช้หลอดไฟ LED ไม่น้อยกว่า 8 ชุด 

 2.1  ไฟไซเรน ชนิดหลอดไฟ  LED พรอ้มเครื่องขยายเสียงและไมโครโฟนในตัว ให้อัตราเสียง

ไม่ต่ ากว่า 100 วัตต์ หรอืความดังไม่น้อยกว่า 120 DB. ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC มีเสียงไซเรน 5  

เสียง เวลาพูดโดยใช้ไมโครโฟน เสียงไซเรน จะถูกตัดออกโดยอัตโนมัติ 

 2.2 เป็นผลิตภัณฑจ์ากทวีปยุโรป หรอืสหรัฐอเมริกา หรอืทวีปเอเชยี  

3. ชุดโคมไฟติดขา้งรถผลติจากไฟเบอร์กลาส พร้อมไฟสปอร์ตไลน์ และไฟฉุกเฉินหลอดไฟ  LED 

สีตามที่กฎหมายก าหนด (1 ชุด/ 2 ชิน้) 

 3.1  ชุดไฟฉุกเฉินพร้อมไฟสปอร์ตไลน์ ติดตัง้ดา้นบนหลังคา ด้านข้างทั้ง 4 ด้าน ซึ่งออกแบบ

ให้เข้ากับรูปทรงของหลังคาไฟเบอร์คลาสชลิ กันน้ าเข้าประกอบด้วย 

 3.1.1  ชุดไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายก าหนด ใช้ส าหรับของสัญญาณทางหรอืใน  

4. ไฟฉุกเฉินตดิท้ายหลังคาเลนส์ใสหลอดไฟ LED (สีตามที่กฎหมายก าหนดพร้อมไฟเบาะหลัง) 

 4.1  ไฟฉุกเฉิน (สีตามที่กฎหมายก าหนด)ชนิดหลอดไฟ  LED  ใช้ไฟกระแสตรง 12 VDC 

5. บันไดท้ายสเตนเลส 

 5.1  ผลติจากท่อสเตนเลสมีความแข็งแรงไม่เป็นสนิม 

 5.2  ขนาดบันไดท้ายยาวไม่น้อยกว่า 150 เซนติเมตร และกว้างไม่นอ้ยกว่า  18  เซนติเมตร  

 5.3  แผ่นอลูมเินียมลาย (ป้องกันการเลื่อน) หนาไม่น้อยกว่า 2 มม.ชนิดแข็ง ไม่เป็นสนิม  

 5.4  บันไดท้ายยึดตดิกับขดที่ใช ้BRACKET เหล็กหนาไม่น้อยกว่า 4 มม. 2 ตัว ใชใ้นการยึดติด

เมื่อเพิ่มความแข็งแรงต่อการกระแทก และรับน้ าหนักได้เป็นอย่างดี 

 6.  ครอบไฟเบอร์ชุดควบคุม 

 6.1  ผลติจากไฟเบอร์กลาสออกแบบให้เข้าแผงคอลโซล 

 6.2  ส าหรับใส่อุปกรณ์ ควบคุมไฟฟ้า แสงสว่าง ไฟโซนเรน และอุปกรณ์เครื่องขยายเสียง  

7. วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่ง 100 วัตต์ 

 7.1  เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมระบบ VHF/FMชนิดตดิตั้งในรถยนต์ 

   7.2  เป็นเครื่องวิทยุคมนาคมที่ใชง้านได้ดี ในย่านความถี่ 136  MHZ ถึง 174 MHZสามารถ

ใช้งานได้ทั้งระบบSimplex และ Semi Duplex 

 7.3 ใช้กับไฟฟ้ากระแสตรง ไม่ต่ ากว่า 12 Volls จาก Battary 

 7.4 มีช่องความถี่ในการใชง้านไม่นอ้ยกว่า 128 ช่อง 

 7.5  RF Input/ Output Impedance = 50 Ohm 

 7.6 มีวงจร QT/DQT 2 Tone Signaling หรอืวงจร Ctcss (Continous tone Control Squalch 

System) ควบคุมการท างานของเครื่องวิทยุ คมนาคม 

 7.7 เป็นผลิตภัณฑจ์ากทวีปยุโรป 

 7.8  ภาคเครื่องสง่ 

  7.8.1 มีก าลังส่งออกอากาศ( RF Porer Output ) ไม่น้อยกว่า 10 วัตต์ 
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  7.8.2 มีคา่ Deviation = 5 KHZ 

  7.8.3 มีคา่ Audio Distortion ไม่เกิน 10 % เมื่อสัญญาณความถี่เสียงถอด 1 KHZ ท า

ให้เกิด Deviation 

 7.9 ภาครับ 

  7.9.1  มีคา่ Sensitivity ไม่เกิน 0.25 uv หรอืดีกว่า 

  7.9.2  มีคา่ Spurious และ Image Rejeation ไม่เกิน 75 db 

  7.9.3 มีคา่ Inter – Modulation ไม่เกิน 75 db 

  7.9.4 มีคา่ AudioOutput  ไม่น้อยกว่า 0.2 วัตต์  และมี AudioDistortionไม่เกิน 5 % 

 7.10 สายอากาศ 

  7.10.1 มี GAIN ไม่น้อยกว่า 3 db 

  7.10.2 มีInput Impedance 50 ohm 

  7.10.3 มีคา่ VSWR <1.5 :1 

 7.11 อุปกรณ์ประกอบชุด 

  7.11.1 ไมโครโฟนจ านวน 1 ชุด  

  7.11.2  สายอากาศที่มคีุณลักษณะตามข้อ 7.10 จ านวน 1 ชุด 

  7.11.3  หนังสือคูม่อืการใชเ้ครื่องวทิยุ คมนาคม เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษจ านวน  

1  ชุด 

 8.  กระจกบานเลื่อนหลังคาคนขับ 

 8.1  ชนิดกระจกบานเลื่อนซ้าย-ขวา สามารถล็อคได้จากห้องคนขับรถ 

 9.  แผ่นซีเมนส์บอร์ดแผ่นเรยีบ  หนาไม่น้อยกว่า 8 มม.ปูด้วย PVC พร้อมปูข้าง 

 9.1  แผ่นปูพืน้พร้อมปุภายในรถปิคอัพ (ลูกกระบะ) ใช้ส าหรับปูพืน้ลงกระบะห้องพยาบาล 

เพื่อไม่ให้ตัวลูดกระบะเอง หรอืขนย้ายและการท าความสะอาดที่ง่ายขึ้นพรอ้มบุภายในโดยได้ออกแบบ ให้

เข้ากับกระบะของรถทุกรุ่นทุกยี่หอ้ 

 10.  ชุดแอรแ์ขวนพร้อมคอมเพรสเตอร์ 1 ลูก 

 10.1  ระบบแอรแ์ขวนใชก้ับน้ ายา 134 A 

 10.2 ช่องลมแอร ์ ผลติจากพลาสตกิ กระจายลมได้ทั่วถึงทั้งหอ้งโดยสาร ดว้ยช่องลม 4 

ช่องพร้อมปรับขึน้-ลง ซ้าย-ขวา ได้ 4 ทิศทาง 

 10.3  สวิทซ์เปิด-ปิด ใชง้านงา่ย ควบคุมการเปิด-ปิด ใชง้านงา่ย และปรับความแรงลม 3 

ระดับ 

 10.4  มอเตอร์พัดลมให้ลมแรงสม่ าเสมอ 

 10.5  ถาดรองน้ าทิง้ตอ้งท าความสะอาดงา่ย น้ าหนักเบา  

 11.  ชุดอุปกรณ์เพดานเอนกประสงค์ ที่แขวนน้ าเกลือ ไฟSMD ฟลูออเรสเซนต์ ไฟ LED พร้อม

สวิทซ์เปิด-ปิด  ราวจับสเเตนเลส  พรอ้มไฟ สปอร์ตไลน์ 
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 11.1  ชุดอุปกรณ์เอนกประสงค์  โครงสร้างท าจากไฟเบอร์กลาส ขึน้รูปเสริมแรงพรอ้มท าสี

ออกแบบ  เมื่อใชก้ับรถพยาบาลโดยเฉพาะ 

 11.2  ราวสเเตนเลสมอืจับ ท าจากสแตนเลสสตีลขัดขึน้เงา ไม่เป็นสนิมทนทานต่อแรงกัด

กร่อน 

 11.3  ชุดไฟ LED โครงสร้างท าจากพลาสตกิทนความร้อน พร้อมชุดไฟ LED จ านวน 14 

หลอด ให้แสงสว่างที่นวลตาไม่ส่งผลตอ่สายตา 

 11.4  ชุดไฟ SMDฟลูออเรสเซนต์ ใช้กับระบบไฟ 12 VDC /18 W ให้แสงสว่างที่หอ้ง

โดยสาร 

 11.5  ชุดไฟสปอตไลน์ชนิด 55 วัตต์ โครงสรา้งสามารถพลาสตกิแข็ง ทนต่อความรอ้นและ

แรงกระแทก พร้อมระบบกันน้ า 100% 

 11.6  ชุดแขวนน้ าเกลือ เป็นสแตนเลสสตีล ไมเ่ป็นสนิม ทนต่อแรงดงึและรับน้ าหนักได้       

5 กก. 

 12.  โซฟาเอนกประสงค์พรอ้มช่องเก็บของดา้นล่าง  และเข็มขัด นิรภัย 3 ที่นั่ง คุณสมบัติการ    

ใช้งาน 

 12.1  ชุดเบาะที่นั่งยาวสามารถนั่งได้ 3 ที่นั่ง ออกแบบมาเป็นพิเศษเฉพาะรถพยาบาลมี

ความคงทนแข็งแรงพร้อมเบาะพนักพิงในตัว 

 12.2  มีเข็มขัดนริภัย 3 ที่นั่ง เข็มขัดนริภัยท าจากไนล่อน มีความเหนยีวและทนต่อแรงดงึสูง

สามารถล็อค และปลดล็อค ได้อย่างสะดวกรวดเร็วเพื่อความปลอดภัย 

 12.3  เบาะเสริมฟองน้ าไม่แข็ง กระด้าง และนิ่มเกินไป  

 12.4  ด้านใต้เบาะนั่งมีช่องส าหรับเก็บของเอนกประสงค์พรอ้มบานเลื่อน เปิด – ปิด ซ้ายขวา 

 12.5  ท าความสะอาดได้ง่าย 

 12.6  โครงสรา้งเบาะนั่งยาว ท าจากโครงสรา้งเหล็ก เชื่อมขึน้รูป พร้อมพ่นสี เพื่อรองรับ

น้ าหนักได้  3  ที่นั่ง 

 13………………………. 

 13.1 ราวจับข้างประตูใช้ส าหรับ จับยึด ขณะก้าวขึ้นลง จากภายในห้องโดยสารเพิ่มความ

สะดวกขณะปฎิบัติหนา้ที่ 

 13.2  ราวจับข้างประตู ผลิตจากสแตนเลสสตีล ขัดเงาไมเ่ป็นสนิม มคีวามแข็งแรงทนทาน

ต่อการยึดจับเป็นอย่างดี 

 13.3  ชุดท่อมอืจับสแตนเลสสตีล เชื่อมกับแป้นสแตนเลสสตีล 

 14.  ฟิล์มกรองแสงรอบคันพร้อมกระจกบานหนา้ ความกว้างไม่เกิน 15 Cm. 

 14.1 เป็นฟิล์มกรองแสงที่สามาถป้องกันรังสี UV ได้ไม่นอ้ยกว่า 50 % กันความร้อนได้ไม่

น้อยกว่า 50% 

 15.  นาฬิกาตดิผนังระบบดิจติอล 
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 15.1  นาฬิกาบอกเวลาติดผนังห้องพยาบาล  แบบดิจติอล บอกรายละเอียดของวัน เดือน ปี  

เวลา อุณหภูมิ 

 16.  ถังดับเพลิง ชนิดผงเคมีแหง้ ขนาด 5 ปอน Type-b 

 17. กรวยแบบมีสัญญาณไฟฉุกเฉินพับเก็บได้ ใช้ไฟกระแสตรง 3 V (DC) จ านวน 5 อัน 

 18.  ตู้เก็บของขนาดใหญ่ชนิดตัง้พื้น 

 18.1  ใช้ส าหรับเก็บอุปกรณ์เครื่องมือแพทย์ต่างๆ ที่จ าเป็นในการใชง้านปฐมพยาบาลผู้ป่วย

เคลื่อนที่อย่างครบครัน และเพื่อสะดวกในการใชง้านของอุปกรณ์ ซึ่งมีช่องบานเลื่อน อยู่จ านวน 2 ช่อง  

 18.2  ตัวตู้ท าจากไม้อัดอย่างด ีบุด้วย PVC สีเทา 

 18.3  ตู้เจาะช่องด้านเว้า ส าหรับวางอุปกรณ์ จ านวน 2 ช่อง ซึ่งออกแบบ เพื่อป้องกัน

อุปกรณ์ทางการแพทย์ลื่นตก จากตู้ขณะใช้งาน 

 

หมวด ข คุณลักษณะของครุภัณฑ์ทางการแพทย์ 

1. ครุภัณฑท์างการแพทย์ 

 1.1  ชุดเตียงรถเข็ญพยาบาล (โครงสรา้งผลิตจากอลูมิเนยีมมีความแข็งแรงทนทาน  

 1.2  แผ่นรองตัวผู้ป่วยท าจากอลูมิเนยีม หรอืโลหะปลอดสารพิษอย่างดี  

 1.3  พนักพิงหลังสามารถปรับระดับ ได้ไม่นอ้ยกว่า 70 องศา โดยมีโช๊คอัพชว่ยรับน้ าหนักผูป้่วย  

 1.4  การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็นรถเข็น สามารถท าได้สะดวกโดยเจา้หนา้ที่เพียงคนเดียว  

 1.5  มีเบาะรองนอนพร้อมสายรัดผู้ป่วย 2 เส้น 

 1.6  เตียงออกแบบได้ง่ายต่อการท าความสะอาด 

 1.7  เตียงชนิดนี้ใชใ้นโรงพยาบาล รถพยาบาลฉุกเฉินในการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยและผู้ได้รับบาดเจ็บ  

 1.8  รับน้ าหนักได้ไม่นอ้ยกว่า  300  กิโลกรัม 

 1.9  เป็นผลิตภัณฑจ์ากทวีปยุโรป หรอื สหรัฐอเมรกิา หรอื ทวีปเอเชีย 

 1.10  ผูเ้สนอราคาต้องออกแบบใบรับรองว่า จะจัดหาอะไหล่ ได้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปีในวันยื่นเอกสาร  

1.2 ฐานของเตียงพยาบาลสแตนเลส 

 1.2.1  Stretcher Base เหมาะส าหรับรถพยาบาล ซึ่งได้รับการออกแบบ ส าหรับเก็บล็อคเตียง

พยาบาล 

 1.2.2 ผลติจากสแตนเลสสตีล สามารถเก็บ Spine board หรอื Scoop Streteher ไว้ดา้นใต้ได้ 

1.3 ถังออกซิเจนขนาด 4 ลิตตรพรอ้มขาจับ 

 1.3.1  ถังออกซิเจนเป็นถังเหล็ก ที่ผลติจากเหล็กเนื้อด ีทนแรงดันสูงขนาด 4 ลิตร พร้อมขาจับ 

1.4 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน (ใช้กับถังออกซิเจนขนาด 4 L ) 

 ชุดปรับแรงดันออกซิเจน ส าหรับดัง oxygen cyinder 4 litre 

 1.4.1 Regulator แบบ 1 เกจรัด 

 เกจ ( Gauge) วัดแรงดันภายในถังออกซิเจน 
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 1.4.2  Flow meter 

 1.4.3 Humidifer 

 1.4.4 Massak cannula mask (ชุดครอบจมูก) 

1.5 ชุดกระดานแข็งรองนอนพร้อมเข็มขัด 

 1.5.1  ผลติจาก Polythylene ทนแรงกระแทก มีความกระซับเมื่อรัดเข็มขัด Safty Belt และ

สามารถ  X-Ray/ct ผา่นได้ 

 1.5.2  กระดานแข็งรองนอนชนิดนี้มาพร้อมกับ Safty Belt มคีวามกระซับเมื่อรัดเข็มขัดSafty Belt 

 1.5.3  สามารถใช้รว่มกับชุดล็อคศรีษะได้ 

 1.5.4  เหมาะส าหรับใช้งานในโรงพยาบาล สนามกีฬา รถพยาบาล การเคลื่อนย้ายผู้ป่วยนอก

สถานที่และผูไ้ด้รับบาดเจ็บ 

 1.5.5  มีขนาดความยาวไม่นอ้ยกว่า 183 ซม.มีความกว้างสูงสุดไม่น้อยกว่า 41 ซม. มีความ

หนาพร้อมฐานไม่เกิน 7 ซม. 

 1.5.6  มีน้ าหนักไม่เกิน 7.5 กก. 

 1.5.7  รับน้ าหนักได้ไม่นอ้ยกว่า 180 กก. 

 1.5.8  เป็นผลิตภัณฑจ์ากทวีปยุโรป หรอื สหรัฐอเมรกิา หรอื ทวีปเอเชีย 

 1.5.9  ผูเ้สนอราคาต้องแนบใบรับรองว่า  จะจัดหาอะไหล่ได้ไม่นอ้ยกว่า 5 ปี ในวันยื่นเอกสาร  

1.6 ชุดล็อกศรษีะพร้อมเข็มขัด 

 1.6.1  ผลติจากพลาสตกิที่มคีวามหนาแนน่สูง มีช่องขนาดใหญ่อยู่บริเวรระนาบเดียวกันกับช่อง  

เพื่อสังเกตอาการผู้ป่วย 

 1.6.2  สามารถใช้รว่มกับ Spine Board หรอื Scoop Strecher ได้ 

 1.6.3  อุปกรณ์ชนิดนี้ไม่รบกวน X-Ray/ct 

 1.6.4  พลาสตกิที่ใชหุ้ม้สามารถ กันน้ าได้ ท าให้จา่ยต่อการท าความสะอาด  

 1.6.5  เป็นผลิตภัณฑจ์ากทวีปยุโรป หรอื สหรัฐอเมรกิา หรอื ทวีปเอเชีย 

1.7 เฝือกดามคอ 

 1.7.1  โครงภายนอกเป็นพลาสตกิ ส่วนภายในเป็นโฟมชนิดออ่น 

 1.7.2  ปรับขนาดได้โดยปรับสายรัดแบบปะติด 

 1.7.3  ด้านหนา้มีช่องส าหรับการเจาะหลอดลมผู้ป่วยได้ 

 1.7.4  ปรับขนาดได้  4  ระดับ 

1.7.5 สามารถเข้าเครื่องX-Ray/ct 

1.8 ............................... 

1.8.1 หูฟัง 

1.8.2 เครื่องวัดความดันโลหติ 

1.8.3 กรรไกร  14  CM. 
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1.8.4 คีมคีบ  14   CM. 

1.8.5 ที่กดลิ้น 

1.8.6 ไฟฉาย 

1.8.7 เทปแตง่แผล 

1.8.8 แอลกอฮอลล์ 

1.8.9 เบตาดีน 

1.8.10 ส าลกี้อน 

1.8.11 ส าลไีม้พันก้าน  (บรรจุ  100  ชิน้) 

1.8.12 ผา้ก็อตอนามัย  Size  4” x 4” 

1.8.13 ผา้ก็อตในซองสุญญากาศ  Size  3” x 3” 

1.8.14 ผา้พันแผลยืดหยุ่น   4” 

1.8.15 พลาสเตอร์ยา (บรรจุ 100 ชิน้) 

1.8.16 ที่หนีบสายสะดอื 

1.9 ไม้ดามแขน-ขา 

1.9.1 ท าจากวัสดุสังเคราะห ์ สามารถท าความสะอาดได้ง่าย  ป้องกันของเหลววึมผ่านได้ดี 

บรรจุในกระเป๋าพรอ้มหูห้ิวมีซิป 

1.9.2 ไม้ดามขาส่วนรองรับขา กว้างไม่นอ้ยกว่า  14  เซนติเมตร  ยาวไม่น้อยกว่า 84 

เซนติเมตร  หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร  ส่วนรองรับปลายเท้า กว้างไม่นอ้ยกว่า  14 เซนติเมตร  ยาว

ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร หนาไม่น้อยกว่า 1 เซนติเมตร 

1.9.3 ไม้ดามแขน ขนาดก้างไม่นอ้ยกว่า 9 เซนติเมตร ยาวไม่น้อยกว่า 60 เซนติเมตร หนาไม่

น้อยกว่า 1 เซนติเมตร 

เงื่อนไขอื่นๆ 

* แนบแคตตาล็อกและหนังสือแต่งตั้งตัวแทนจ าหนา่ยมาแสดงในวันยื่นซองเสนอราคา  

* จดทะเบียนโอนกรรมสทิธิ์ใหผู้ซ้ือ้ก่อนการเบิกรับเงิน 

* ขณะที่ผู้ขายส่งมอบรถให้คณะกรรมตรวจรับพัสดุ ตอ้งมนี้ ามันเชื้อเพลิงเต็มถังและน้ ามันอื่นเต็มตาม

มาตรฐานที่ผู้ผลิตก าหนด พรอ้มที่จะใช้งานได้ทันที ณ สถานที่ส่งมอบ 

 

ก าหนดราคากลางที่  970,000.- บาท  (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) 

รวมราคากลางที่ซือ้ในครั้งนี ้ 970,000.- บาท  (-เก้าแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน-) 

 

 


