








รายการละเอียดแนบท้าย 
คุณลักษณะรถพยาบาลฉุกเฉิน (รถกระบะ) 

 
วัตถุประสงค์ ใช๎ในการออกปฏิบัติการชํวยชีวิตกํอนถึงโรงพยาบาลในผู๎ป่วยอุบัติเหตุและฉุกเฉิน                                           
                     โดยบุคลากรอาทิ พยาบาล เวชกรฉุกเฉิน และใช๎ขนสํงผู๎ป่วยในภาวะฉุกเฉิน 
1. คุณสมบัติท่ัวไป (หมวด ก.) 

1.1       เป็นรถยนต์กระบะบรรทุก ขนาดไมํน๎อยกวํา 2,400  ซีซี และ มีเครื่องหมายรถพยาบาลตาม
ตัวอยํางของทางราชการทั้งซ๎าย-ขวา พร๎อมทั้งมีตราหรือเครื่องหมายของหนํวยงานนั้นตามท่ี
ก าหนดในภายหลัง 

1.2 หลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูง  สีขาวสภาพใหมํ  ไมํเคยใช๎งานมากํอน 
1.3      สามารถบรรทุกผู๎ป่วย  และผู๎โดยสารอื่นได๎ไมํน๎อยกวํา 4 คน 
1.4   กระจกทั้งหมด  ติดฟิล์มกรองแสงชนิดมาตรฐาน  รอบคันยกเว๎นกระจกบังลมด๎านหน๎า   
           คนขับติดฟิล์มกรองแสงเฉพาะสํวนบน  มีขนาด 15 ซม. 

      1.5      ติดตั้งเครื่องปรับอากาศในห๎องคนขับและห๎องบรรทุกเป็นคอล์ยเย็น ห๎องละ 1 ชุด  พร๎อม
สวิทช์และโซลินอยด์  ส าหรับแยกแอร์ด๎านหน๎าห๎องคนขับและห๎องบรรทุก  ส าหรับห๎อง
บรรทุกติดตั้งตู๎จํายความเย็นแบบแขวนเหนือสํวนกระจกบานเลื่อน พํนลมเย็นมาด๎านท๎าย 
และใช๎สารท าความเย็นชนิด R134a 

1.6       มีบังแสงแดดเข๎าตากระจกด๎านหน๎าซ๎าย  ขวา  ข๎างละ 1 อัน 
      1.7      ชํวงหลังที่เป็นสํวนของห๎องพยาบาล 

1.7.1 ครอบทับด๎วยหลังคาไฟเบอร์กลาสแบบทรงสูงความสูงจากขอบกระบะไมํน๎อย  
 กวํา 90  ซม.  พร๎อมมีกระจกแบบบานเลื่อนด๎านข๎าง และมีกุญแจล็อคเปิด-ปิดด๎าน 
 ท๎ายได๎ ประตูท๎ายห๎องพยาบาลแบบเปิดออกซ๎ายหรือขวา  
          ไมํมีฝากระบะท๎าย สามารถเข็นเตียงข้ึน-ลงได๎สะดวก โรงงานผู๎ผลิตหลังคาได๎รับ   
          การรับรองมาตรฐาน  ISO:9001 
1.7.2 ปูพื้นด๎านลํางด๎วยไม๎อัดซีเมนต์ไฟเบอร์แผํนเรียบหนาไมํน๎อยกวํา 6 มิลลิเมตร  
1.7.3 พ้ืนชั้นบนปูทับด๎วยผ๎ายางแผํนเรียบชนิดกันลื่นในตัว   
         1.7.3.1    ผ๎ายางผลิตจากวัสดุ PVC ความหนาไมํน๎อยกวํา 2 มม.  
          1.7.3.2    ผํานการรับรองมาตรฐานป้องกันการลื่นตามมาตรฐาน EN13845 
          1.7.3.3    ผํานการรับรองมาตรฐานป้องกันการไหม๎ไฟตามมาตรฐาน EN13501 

                 1.7.3.4    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน 
                              ISO 9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
                 1.7.3.5    เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป 
                              หรอืผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)                              

 
 

1.8       มีชุดสัญญาณไฟฉุกเฉินสีตามที่กฎหมายก าหนดแถวยาวแบบ LED ติดตั้งด๎านหน๎ารถเหนือ
คนขับ  

                  1.8.1   สัญญาณไฟ มีรูปทรง แบนเรียบเป็นแนวเดียวกันโดยตลอดมีความกว๎าง                               
                           ระหวําง 12 – 13 นิ้ว ยาวระหวําง 48 - 50 นิ้ว และหนาไมํเกิน 2.6 นิ้ว 
                1.8.2  โครงสร๎างสัญญาณไฟท าด๎วยอลูมิเนียมชนิดฉีดขึ้นรูป (Extruded)  ฐาน  
         โดยรอบของบริเวณโครงสร๎างท าด๎วยพลาสติกฉีด สีทึบ  
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 1.8.3   สํวนด๎านบนของสัญญาณไฟ มีฝาครอบท าด๎วยพลาสติกโปรํงแสง จ านวนไมํ 
          น๎อยกวํา 5 ฝาโดยแตํละฝาสามารถถอดออกแยกจากกันได๎ ใช๎วัสดุทนความ 
          ร๎อน ชนิด Polycarbonate  ทนแสงแดดได๎ดี 
 1.8.4   มีชุดสัญญาณไฟ  LED สีแดงหรือสีน้ าเงินหรือสีขาวด๎านหน๎า  และมุมทั้ง 4  
           ด๎าน จ านวนรวมไมํน๎อยกวํา  10  ชุด  (Module)   โดยชุด  LED   ที ่
           ด๎านหน๎าใช๎หลอด  LED  ชุดละ 3  ดวง   ชุดที่มุมทั้งสี่ด๎านใช๎หลอด LED  
            ชุดละไมํน๎อยกวํา  6  ดวง  ด๎านหน๎าของหลอด LED มีเลนส์พลาสติกใส 
           ชํวยกระจายแสง 

 1.8.5    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO  
            9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
 1.8.6    สัญญาณไฟที่เสนอต๎องผํานการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 โดย 
            แนบเอกสารรายงานผลการทดสอบมาพร๎อมในวันเสนอราคา 
 1.8.7    เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือ 
               ผลิตภัณฑ์ใน ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)                              

         1.9 ติดตั้งโคมไฟฉุกเฉินแบบ LED บนหลังคาสํวนท๎าย จ านวน  1 โคม โดยมีคุณลักษณะดังนี้ 
               1.9.1    ไฟมีรูปทรงเหลี่ยม  ความกว๎างระหวําง  6 - 6.5  นิ้วยาวระหวําง  16 - 17   
              นิ้วและหนาไมํเกิน  3  นิ้ว   
 1.9.2    ฐานสัญญาณไฟท าด๎วยพลาสติกอยํางดี  ฝาครอบไฟเป็นแบบใสใช๎วัสดุทน 
           ความร๎อนชนิด  Polycarbonate  ทนตํอแสงแดดได๎ดี 
 1.9.3    ชุดสัญญาณไฟ  LED ด๎านหน๎า  ด๎านหลังและมุม ทั้ง 4 ด๎าน  จ านวนรวมไมํ 
           น๎อยกวํา  6  ชุด   (Module) แตํละชุดใช๎หลอด LED ไมํน๎อยกวํา 3 ดวง 
                  1.9.4    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO  
            9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
                  1.9.5    สัญญาณไฟที่เสนอต๎องผํานการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 โดย 
           แนบเอกสารรายงานผลการทดสอบมาพร๎อมในวันเสนอราคา   
          1.10     ติดตั้งดวงไฟฉุกเฉินแบบ LED ด๎านข๎างตู๎ห๎องพยาบาล ข๎างละ 1 ดวง  
                 1.10.1    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001           
                               พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
                  1.10.2    สัญญาณไฟที่เสนอต๎องผํานการรับรองมาตรฐาน CE และ SAE J845 โดยแนบ 
                                เอกสารรายงานผลการทดสอบมาพร๎อมในวันเสนอราคา   
          1.11   มีเครื่องขยายเสียงขนาดไมํน๎อยกวํา 100 วัตต์  ใช๎กับไฟกระแสตรง 12 โวลท์  
                   จ านวน 1 เครื่อง ติดตั้งอยูํในห๎องคนขับประกอบไปด๎วย 

          1.11.1     เครื่องขยายเสียงไซเรนขนาดกะทัดรัด  
1.11.2     มีไมโครโฟนชนิด DYNAMIC มีสวิทซ์ส าหรับควบคุมการพูด( Push to Talk )       
               สายไมโครโฟนเป็นแบบ Coiled Tubing พร๎อมที่ยึดไมโครโฟน 
1.11.3     มีเสียงไซเรนแบบตํางๆให๎เลือกไมํน๎อยกวํา 3 เสียง 
1.11.4     ล าโพงฮอร์นขยายเสียงขนาดไมํน๎อยกวํา 100 วัตต์ แบบความต๎านทาน 
              ไมํเกิน 11 โอห์ม 1 ตัว 
1.11.5     เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือ 

                         ผลิตภัณฑ์ในประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 
1.12     ติดตั้งไฟสํองสวํางภายในห๎องพยาบาลชนิด LED   
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1.12.1    โคมไฟ LED แบบดวงยาวจ านวนไมํน๎อยกวํา 2 ดวง  
1.12.2    มีขนาดยาว 30-40 ซม. กว๎าง 3-5 ซม. หนาไมํเกิน 2.0 ซม. 
1.12.3    ให๎ความสวํางไมํน๎อยกวํา 280 ลูเมนส์ กินกระแสไฟไมํเกิน .30 แอมป์ 

                     1.12.4    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 9001           
                   พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
       1.12.5   สัญญาณไฟที่เสนอต๎องผํานการรับรองมาตรฐาน CE โดยแนบเอกสารมาพร๎อมใน 
                  วันเสนอราคา 
       1.12.6   เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน  
                  ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม (มอก.)        

1.13     มีม๎านั่งยาวบุนวมอยํางดีแบบเบาะเปิดขึ้นได๎ โดยใต๎เบาะเก๎าอ้ีม๎านั่งยาวสามารถเก็บ      
   ของได๎และมีพนักพิงยึดตายอยูํท่ีผนังจ านวน  1 ชุด  พร๎อมติดตั้งเข็มขัดนิรภัยชนิดม๎วนเก็บ       
   อัตโนมัติเม่ือไมํใช๎งาน จ านวนไมํน๎อยกวํา 2 จุด โดยเข็มขัดนิรภัยดังกลําวต๎องผํานการ  
   รับรองมาตรฐาน CE พร๎อมแนบเอกสารรับรอง                    

     1.14   ด๎านในสุดของห๎องพยาบาลหลังคนขับถัดจากม๎านั่งยาวข๎อ 1.13  มีเคาร์เตอร์วาง   
                  กระเป๋าพยาบาลตามขวางของตัวรถ ดา๎นบนมีตูย๎าบานเปดิ ด๎านในมีชัน้วางของ 2 ชั้น 

  1.15 มีที่แขวนน้ าเกลือส าหรับผู๎ป่วยแบบพับเก็บได๎เม่ือไมํใช๎งานผลิตจากยางหลํอ ผํานการรับรอง   
ความปลอดภัยตามมาตรฐาน EN 1789 ด๎วยการทดสอบด๎วยแรงกระท า 10G จะต๎องไมํได๎รับ
ความเสียหาย พร๎อมแนบเอกสารรับรอง 

    1.16 ติดไฟสปอร์ตไลท์ ส าหรับสํองสวํางด๎านซ๎าย-ขวาอยํางละ 1 ดวง มีคุณสมบัติดังนี้ 
                      1.16.1  เป็นหลอดแบบ LED ขนาด 3 วัตต์ จ านวนไมํน๎อยกวํา 9 หลอดให๎อุณหภูมิสี  
                                 5,500 – 6,500 K ความกว๎างของแสงที่สํองสวํางไมํน๎อยกวํา 50  องศา 
                      1.16.2  ผํานมาตรฐานป้องกันน้ าและฝุ่นเข๎าไมํน๎อยกวํา IP67 

     1.16.3  โรงงานผู๎ผลิตผํานการรับรองมาตรฐาน ISO ผลิตภัณฑ์ผํานการรับรองมาตรฐาน           
                         CE และRoHS พร๎อมแสดงเอกสารรับรอง  
 
 1.17     ติดตั้งปลั๊กชาร์จไฟจ านวน2ชํอง  
              1.17.1 ชํองเสียบชาร์จ USB จ านวน 2 ชํองจํายกระแสไฟ 2.1 แอมป์ และ 1 แอมป์ 
              1.17.2 ชํองเสียบชาร์จปลั๊กจุดบุหรี่ 12 โวลท ์
              1.17.3 เป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งผํานการรับรองมาตรฐาน CE      
 1.18     ติดสติ๊กเกอร์แสดงชื่อหนํวยงานแบบสะท๎อนแสง  ที่ภายนอกตัวรถเพ่ือความปลอดภัยเมื่อ     
            ปฏิบัติงานเวลากลางคืน 
  1.19     ติดตั้งวิทยุสื่อสารชนิดติดรถยนต์ยํานความถี่ VHF ก าลังสํงไมํน๎อยกวํา 25 วัตต์ 1 เครื่อง 
  1.20     อุปกรณ์และเครื่องมือครุภัณฑ์การแพทย์ชํวยชีวิตฉุกเฉินที่ได๎กลําวมาข๎างต๎นได๎ออกแบบ   
          ให๎ยึดติดกับตัวถังรถได๎อยํางมั่นคงแข็งแรงไมํหลุดงํายขณะรถก าลังขับเคลื่อน  
 

2.คุณลักษณะทางเทคนิค 
2.1 ระบบเครื่องยนต์  เป็นเครื่องยนต์ดีเซล ชนิด 4 สูบ 4 จังหวะ  ระบายความร๎อนด๎วยน้ า  ปริมาตร

ความจุภายในกระบอกสูบไมํน๎อยกวํา 2,400 CC. 
2.2 ระบบสํงก าลัง 

- คลัทช์  เป็นแบบชนิดแห๎งแผํนเดียว  ควบคุมท างานด๎วยไฮดรอลิคหรือกลไก 
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- เกียร์  เป็นแบบเกียร์กระปุก  ประกอบด๎วยเกียร์เดินหน๎าไมํน๎อยกวํา 5 เกียร์  และเกียร์ถอยหลัง 
1 เกียร์ 

2.3 ระบบพวงมาลัยเป็นแบบลูกปืนหมุนวน หรือแรคแอนด์พีเนี่ยน  ชํวยควบคุมขับเคลื่อนทางด๎านขวา 
พร๎อมพาวเวอร์ชํวย 

2.4 ระบบห๎ามล๎อ แบบไฮดรอลิค แยก 2 วงจร  ล๎อหน๎าเป็นแบบดีสเบรค  ล๎อหลังเป็นแบบดรัมเบรค  
พร๎อมหม๎อลมชํวยเบรค 

2.5 ระบบสั่นสะเทือน  ล๎อหน๎าเป็นแบบอิสระใช๎ปีกนกคอล์ยสปริงหรือทอร์ชั่นบาร์  ล๎อหลังเป็นแบบ
แหนบ หรือดีกวํา  พร๎อมโช๏คอัพชํวยทั้ง 4 ล๎อ 

2.6 ระบบไฟฟ้าใช๎แบตเตอรี่ขนาด 12 V.  ไมํน๎อยกวํา 60 Amp./hr  ระบบ ALTERNATOR  ผลิต
กระแสได๎ไมํน๎อยกวํา 480 WATT  พร๎อมทั้งมีอุปกรณ์ชํวยปรับแรงดันแบตเตอรี่และโคมไฟประจ ารถ
ครบถ๎วนตามรูปแบบมาตรฐานผู๎ผลิต 

2.7 ยางล๎อเป็นแบบเรเดียล 
2.8 ความยาวชํวงล๎อ  ระหวํางล๎อหน๎าและล๎อหลังไมํต่ ากวํา 2,800 มม. 

 
3. อุปกรณ์และครุภัณฑ์ประจ ารถการแพทย์ฉุกเฉิน 

3.1      อุปกรณ์และเครื่องมือประจ ารถพยาบาลที่มิใชํทางการแพทย์  
3.1.1    ยางอะไหลํพร๎อมกะทะล๎อ ตามขนาดมาตรฐาน    1    ชุด 
3.1.2    เครื่องแมํแรงพร๎อมอุปกรณ์ยกถํวง                                        1    ชุด 
3.1.3    ประแจถอดล๎อ                            1    อัน    
3.1.4   เข็มขัดนิรภัยประจ าที่นั่งคนขับและท่ีนั่งข๎างคนขับตอนหน๎า  2   ชุด 

          3.1.5   อุปกรณ์ท่ีติดมากับรถให๎เป็นไปตามรูปแบบ (Catalog) และมาตรฐานของผู๎ผลิต 
หมวด ( ข ) คุณสมบัติของครุภัณฑ์การแพทย์ และเงื่อนไขเฉพาะ 

1. ครุภัณฑ์การแพทย์ 
1.1 เตียงนอนส าหรับผู๎ป่วยแบบมีล๎อเข็น 1 เตียง มีรายละเอียดดังนี้  

1.1.1 ตัวเตียงและโครงท าจากโลหะปลอดสนิม  มีความแข็งแรงสามารถนวดหัวใจได๎ทันที  
1.1.2    แผํนรองตัวผู๎ป่วยท าจาก โลหะปลอดสนิม อยํางดี 
1.1.3    พนักพิงหลังชํวยยกตัวผู๎ป่วยขึ้น-ลงสามารถ ปรับระดับได๎อยํางตํอเนื่องตั้งแตํ 0 ถึงไมํ

น๎อยกวํา 70 องศา 
1.1.4 การปรับเปลี่ยนจากเตียงนอนเป็น รถเข็นสามารถท าได๎งําย  
1.1.5 สามารถเข็นข้ึนรถพยาบาลได๎งํายโดยเจ๎าหน๎าที่คนเดียว ขาเตียงคํูหน๎าและคูํหลังมี

ด๎ามจับคันบังคับล๎อให๎พับไปกับฐานเตียงและเมื่อดึงเตียงลงจากรถล๎อคํูหลังและล๎อคูํ
หน๎าจะกางออกเองโดยอัตโนมัติ(Automatic Loading Stretchers ) 

1.1.6 มีเบาะรองนอนตลอดความยาวของเตียงสามารถถอดล๎างท าความสะอาดได๎ พร๎อม  
           สายรัดผูป๎ว่ย 2 เส๎น 
1.1.7 น้ าหนักเตียงโดยประมาณไมํเกิน  45  กิโลกรัม  สามารถรับน้ าหนักผู๎ป่วยได๎ไมํน๎อย

กวํา  160  กิโลกรัม 
1.1.8 มีที่เสียบเสาน้ าเกลือ พร๎อมเสาน้ าเกลือสามารถปรับระดับสูงต่ าได๎ และยึดติดกับ

โครงเตียงได๎อยํางมั่นคง 
 
1.2        ชุดล็อคศีรษะกับแผํนกระดานรองหลังผู๎ป่วย (Head Immobilizer) มีรายละเอียดดังนี้ 

1.2.1   สามารถใช๎ล็อคศีรษะผู๎บาดเจ็บกับแผํนกระดานรองหลัง (Spinal Board) ได๎อยําง      
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          มั่นคง โดยมีก๎อนโฟมรูปทรงสี่เหลี่ยม 2 ชิ้นส าหรับประคองด๎านข๎างศีรษะ   
ผู๎บาดเจ็บและมีฐานรองส าหรับยึดติดกับแผํนกระดานรองหลัง (Long Spinal 
Board) 

1.2.2 ตัวก๎อนโฟมในข๎อ 1.2.1 ท าจากยางหลํอขึ้นรูปเป็นชิ้นเดียว ไมํมีรู รอยปะ รอยตํอ ที่
จะท าให๎ของเหลวซึมผํานเข๎าไปท าให๎เกิดความหมักหมมภายในได๎  โดยด๎านลํางของ
ก๎อนยางมีแผํนหนามเตยแบบปะติด(Velcro) ส าหรับยึดติดกับตัวฐานด๎านบนมีรํอง
บาก 2 รํอง ส าหรับป้องกันสายรัดหน๎าผากและคางเลื่อนหลุด 

1.2.3 ฐานรองในข๎อ 1.2.1 ท าจากพลาสติกแข็งข้ึนรูป มีสายรัดส าหรับรัดโดยรอบแผํน 
กระดานรองหลังอยํางม่ันคงและมีแผํนหนามเตยแบบปะติด(Velcro) ส าหรับยึด
ก๎อนโฟม 

   1.2.4 มีสายรัดจ านวน 2 เส๎นส าหรับยึดหน๎าผากและคางผู๎บาดเจ็บ 
1.2.5    ผิววัสดุไมํซึมซับของเหลวสามารถล๎าง แชํ ท าความสะอาดได๎ทั้งชิ้น 
1.2.6   ไมํมีโลหะเป็นวัสดุ สามารถ X- Ray ผํานได๎โดยตลอด 
1.2.7    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485     
           และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
 
1.2.8    เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 

                                 ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)  
           1.3   ชุดแผํนรองหลังผู๎ป่วย (Long Spinal Board) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
                    1.3.1      ท าด๎วยพลาสติก ทนแรงกระแทกและสามารถกันน้ าได๎ 
                    1.3.2       มีชํองส าหรับสอดมือหิว้ไดทุ๎กดา๎นโดยรอบไมํน๎อยกวํา 10 ชํอง 
                                มีแกนพลาสติกหลํอขึน้เปน็ชิน้เดยีวกับแผํนกระดานรองหลังเพ่ือไว๎ส าหรบัล๏อค  
                                กับสายรัดตวัผู๎ไดร๎ับบาดเจ็บไมํน๎อยกวํา 8 แกน กลางแผํนกระดานมีชํองไมํน๎อย  
                               กวํา 4 ชํอง ส าหรับ ใช๎ล็อกสายรัดตัวผู๎บาดเจ็บซึ่งเป็นเด็ก  
                   1.3.3      ขนาดความยาวไมํต่ ากวํา 175 ซม. ความกว๎าง  สํวนชํวงล าตัวไมํเกินกวํา 42 ซม.   
                               น้ าหนักไมํเกิน 8 กก. ความสูงจากพ้ืนถึงชํองมือ หิ้วเมื่อวางราบกับพ้ืนสูงไมํน๎อย   
                                กวํา 2 ซม. สามารถรับน้ าหนักผู๎ป่วยได๎ไมํน๎อยกวํา  150 กิโลกรัม 
                  1.3.4      แสง X-ray สามารถผํานได๎และสามารถท า CPR ผู๎ป่วยได๎ทันที 
                  1.3.5      มีสายรัดผู๎ป่วย ที่ปรับขนาดและมีอุปกรณ์ล็อกได๎จ านวน 3 เส๎น 
                 1.3.6      เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485     
                               และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
                   1.3.7     เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 
                               ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)       
         1.4    ชุดชํวยหายใจ  ชนิดมือบีบ Manual Resuscitator  บรรจุในกระเป๋าสะพาย 
                   1.4.1     มีอุปกรณ์เปิดทางเดินหายใจทางปาก (Oral Airway) จ านวนไมํน๎อยกวํา 6 ขนาด    
                          พร๎อมแทํงพลาสติกส าหรับกดลิ้น 
                  1.4.2     เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485     
                              และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
                   1.4.3     เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 
                              ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 
                  ส าหรับผู้ใหญ่จ านวน 1 ชุด 
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                   1.4.4      ชนิดชั้นเดียวท าด๎วยยางซิลิโคน มีสีขาวขุํนและมีความยืดหยุํน 
                   1.4.5      ตัวถุงซิลิโคนความจุ 1600 ซีซี พร๎อมถุงลมส ารอง (Oxygen Reservoir Bag) 
                  1.4.6      หน๎ากากส าหรับผู๎ใหญํ เบอร์ 3,4,5 พร๎อมสายตํอออกซิเจนยาว 2 เมตร  
                  ส าหรับเด็กจ านวน 1 ชุด 

1.4.7 ชนิดชั้นเดียวท าด๎วยยางซิลิโคน มีสีขาวขุํน และมีความยืดหยุํน 
1.4.8 ตัวถุงซิลิโคนความจุ 300 มิลลิลิตรพร๎อมถุงลมส ารอง (Oxygen Reservoir Bag) 
1.4.9 หน๎ากากส าหรับผู๎ใหญํ เบอร์ 0,1,2 

 
 
  

1.5 กระเป๋าพยาบาลชนิดสะพายพร๎อมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลบาดแผล ห๎ามเลือด ดามกระดูก            
ตัวกระเป๋ามีน้ าหนักเบา สามารถหิ้วหรือสะพายเคลื่อนย๎ายได๎อยํางสะดวก รวดเร็วเมื่อเปิด
ออกมีการแบํงชํอง ชั้นที่บรรจุของตํางๆอยํางชัดเจน   อุปกรณ์พยาบาลด๎านในบรรจุในถุงท่ี
สามารถหยิบใช๎งานได๎สะดวก  อุปกรณ์พยาบาลภายในแบํงเป็นหมวดตํางๆดังนี้ 

              อุปกรณ์ห้ามเลือด 
   -   ผ๎าก็อซแผํนปิดแผลชนิดบรรจุซองปลอดเชื้อ  จ านวน 20 ซอง 
          -   ผ๎าก็อซชนิดหนาส าหรับห๎ามเลือด  (Top Dressing)  ขนาด 8X10 นิ้ว             
                          จ านวน 1 แผํน 
                     -   ผ๎าก็อซชนิดหนาส าหรับห๎ามเลือดขนาด 9x5 นิ้วแบบมีผ๎าก็อซยืดชนิดม๎วนเย็บยึด 
                         ตดิในตัวเองและในหอํบรรจุมีผา๎ก็อซยืดชนิดม๎วนขนาด 4 นิ้วส ารองอีกหนึ่งม๎วน            
                          จ านวน 2 ชุด   
                      -   ผ๎าปิดตา (Eye Pad) จ านวน 2 ชิ้น 
                      -   พลาสเตอร์ปิดแผลขนาด 1 x 3"  จ านวน 10 ชิ้น                                 
   อุปกรณ์พันปิดแผลและดาม 
           -   ผ๎าก็อซยืดชนิดม๎วน  ขนาด 2 นิ้ว  จ านวน 2 ม๎วน 
                      -   ผ๎าก็อซยืดชนิดม๎วน ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 6 ม๎วน 
          -    ผ๎าก็อซยืดชนิดม๎วน ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 4 ม๎วน 

  -   ผ๎ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 2 นิ้ว จ านวน 1 ม๎วน 
            -   ผ๎ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 4 นิ้ว จ านวน 3 ม๎วน 
                                -   ผ๎ายืดพันแผล (Elastic Bandage) ขนาด 6 นิ้ว จ านวน 1 ม๎วน 
            -   ผ๎าสามเหลี่ยมพร๎อมเข็มกลัด 2 อัน (ชนิดใช๎แล๎วทิ้ง)  
    -   ผ๎าก็อซปฐมพยาบาลบาดแผลไฟไหม๎ชนิดบรรจุซองส าเร็จรูปขนาด 4x4                        
                                    จ านวน 1 ซอง                                          
                        อุปกรณ์ท าความสะอาดแผล 
            -   ไม๎พันล าลีชนิดบรรจุซองปลอดเชื้อขนาด 6 ” จ านวน 10 ซอง(ซองละ 2 ก๎าน) 
          น้ ายาฆ่าเชื้อและท าความสะอาดแผล 
                 -    แอลกอฮอล์ชนิดแผํน 20 ซอง 
                 -    โพวิดีนไอโอดีนชนิดแผํน 20 ซอง  
                                    -    น้ าเกลือล๎างแผล 1 ขวด 

                 -    แอมโมเนียชนิดซอง 5 ซอง  
                 -    เจลปฐมพยาบาลบาดแผลจากความร๎อน ( Tea Tree Oil) ขนาด 3.5 ม.ล.  
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                                         จ านวน 3  ซอง 
 
 
 
 
   อุปกรณ์ช่วยปฐมพยาบาลทั่วไป 
                 -     เทปกาวติดผ๎าก็อซชนิดใส (Transpore) 
                 -     ถุงมือยาง  
                 -     ผ๎าปิดจมูก ( Mask)  
                 -     กรรไกรและปากคีบ 
                 -    ไฟฉายชนิดแทํง     
                                    -    ถุงให๎ความเย็นทดแทนน้ าแข็งภายในบรรจุสาร Ammonium Nitrate และถุง 
                                         น้ า เมื่อบีบถุงน้ าให๎แตก จะให๎ความเย็นไมํเกิน 15 องศา จ านวน 1 ถุง 
                                    -    สารให๎ความหวานทดแทนน้ าตาลชนิดเจลรสผลไม๎มีสํวนผสมของน้ าตาลไมํน๎อย  
                                         กวํา 15 กรัม ขนาดบรรจุไมํน๎อยกวํา 30 กรัมจ านวน 1 ซอง 

       1.6     มีตู๎เก็บทํอให๎อ็อกซิเจนผู๎ป่วยไมํน๎อยกวํา 2 ทํอ  
                 1.6.1      เป็นระบบออกซิเจนแบบ Pipe Line เพ่ือใช๎ให๎อ๏อกซิเจนกับผู๎ป่วยภายในรถ 
                 1.6.2      มีถังออกซิเจนขนาดไมํน๎อยกวํา 10 ลิตร จ านวนไมํน๎อยกวํา 1 ถัง 
      1.7     ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน (Cervical collar) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้                  

1.7.1   โครงภายนอกเป็นพลาสติก สํวนภายในเป็นโฟมอํอน 
1.7.2   ประกอบติดกัน โดยสายรัดแบบปะติด (Velcro) 
1.7.3   สายรัดมีสีตํางๆ ตามขนาดของชุดอุปกรณ์ 
1.7.4   สํวนหน๎ามีชํองส าหรับการเจาะหลอดลม 
1.7.5   ใน 1 ชุดมี 4 ขนาด 
1.7.6   มีกระเป๋าผ๎าไนลอนอยํางดี จ านวน 1 ใบ ส าหรับใสํอุปกรณ์ทั้งหมด 

                     1.7.7   เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO  
         พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 

1.7.8   เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 
                               ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 

1.8     เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง จ านวน 1 เครื่อง มีรายละเอียดดังนี้ 
1.8.1     เป็นแบบ Wall Aneroid ติดตั้งยึดกับผนังห๎องพยาบาล 
1.8.2     สามารถวัดความดันโลหิตได๎จาก 0-300 มิลลิเมตรปรอท โดยขีดแสดงตัวเลข  
           80- 160 มีสีแตกตํางเดํนชัดจากตัวเลขอ่ืน 
1.8.3     มีผ๎าพันแขนส าหรับผู๎ใหญํเป็นชนิดปะติด (Velcro Fastener)                    
1.8.4 สายยางตํอจากผ๎าพันแขนเป็นแบบ Coiled Tubing  ต๎องมีความยาวไมํน๎อย   

กวํา 8 ฟุต 
1.8.5    ลูกยางส าหรับอัดลมผ๎าพันแขน พร๎อมลิ้นปิด-เปิด สะดวกตํอการควบคุม               
1.8.6 ขายึดเครื่องวัดความดันกับตัวรถผลิตจากวัสดุอลูมิเนียม แข็งแรงผํานการรับรอง   
           มาตรฐานการทดสอบการชนด๎วยแรงไมํน๎อยกวํา 10G ตามมาตรฐาน EN1865    
           และ  EN 1789 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
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1.8.7    เป็นผลิตภัณฑ์ของยุโรปหรือสหรัฐอเมริกาซึ่งผํานการรับรองมาตรฐาน    
ISO  13485 และ ISO9001 โดยแนบหลักฐานมาพร๎อมใบเสนอราคา 

  1.9      หูฟัง (Stethoscope) จ านวน 1 ชุด 
1.9.1 หูฟังสามารถฟังได๎ทั้งสองด๎าน โดยวิธีหมุนไปมาบริเวณหัวฟังเพ่ือฟัง  
           เสียงความถ่ีสูงหรือต่ า 
1.9.2 หัวฟัง (Chest piece) ท าจากโลหะไร๎สนิมประกอบเป็น 2 ด๎านด๎าน Bell  

                               มียางหุม๎โดยรอบเพ่ือไมํให๎เกิดความเย็น เกินไปเมื่อตรวจคนไข๎ และด๎าน                       
                               Diaphragm  

1.9.3 ก๎านหูฟังท าจากวัสดุAerospace Alloy น้ าหนักเบาแข็งแรงทนทาน  
                     1.9.4    เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485     

          และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
1.9.5    เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 

                                ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 
             1.10     เครื่องดูดเสมหะชนิดใช๎มือบีบ (Manual Suction Pump) 

1.10.1     สามารถบีบใช๎งานได๎ด๎วยมือข๎างเดียวได๎  
1.10.2     ใช๎ก าลังดูดจากลูกสูบภายใน ไมํต๎องใช๎พลังงานจากภายนอก ให๎แรงดูดไมํ 

   น๎อยกวํา   450 มิลลิเมตรปรอท 
1.10.3     ขนาดไมํเกิน 280 x 195 x 65 มิลลิเมตร น้ าหนักไมํเกิน 400 กรัม 
1.10.4     กระบอกรองรับของเหลวพร๎อมฝาปิดสามารถตํอเข๎ากับเครื่องดูดเสมหะ  

   ได๎โดยตรง 
1.10.5     กระบอกรองรับของเหลวมีขนาดบรรจุไมํน๎อยกวํา 200 มิลลิลิตร มีขนาดชํอง 
             อากา ตํอเข๎ากับเครื่องดูดไมํเกินกวํา 2 มิลลิเมตร  
1.10.6   เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485      

  และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
1.10.7   เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือ 

   ผลิตภัณฑ์ใน ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)  
              1.11  เครื่องสํองกลํองเสียง (Laryngoscope)  จ านวน 1 ชุด    โดยมีอุปกรณ์ดังตํอไปนี้ 
                       1.11.1    หลอดไฟเป็นแบบ  Halogen หรือ LED  ด๎ามถือพร๎อมแผํนสํองตรวจ 
                       1.11.2    แผํนสํองตรวจ (Blade)  จ านวน  3  ขนาด      

            1.11.3     เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485     
                         และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
             1.11.4   เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 
                         ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 
 
 
 
   1.12    เก๎าอ้ีเคลื่อนย๎ายผู๎ป่วยชนิดเข็นได๎สามารถพับเก็บได๎สะดวก (Stair chair) มีรายละเอียดดังนี้                  

                       1.12.1     เป็นเก๎าอ้ีโครงสร๎างแสตนเลส,เหล็กชุบสีหรืออลูมิเนียม แบบมีพนักพิง สามารถ   
                                    พับเก็บไดเ๎ม่ือไมํไดใ๎ช๎งานสํวนท่ี  รองรับผู๎ป่วยเป็นผ๎าใบอยํางดี สามารถล๎างท า    
                                    ความสะอาดได๎ 
    1.12.2     มีล๎อ ส าหรับเข็นจ านวน 4 ล๎อ  
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  1.12.3      มีที่วางพักเท๎าผู๎ป่วย 
  1.12.4     สามารถรับน้ าหนักผู๎ป่วยได๎ไมํน๎อยกวํา 150 กก. 
  1.12.5     น้ าหนักรวมไมํเกิน 15 กก. 

   1.13   ชุดเฝือกลม (Vacuum splint set) จ านวน 1 ชุด มีรายละเอียดดังนี้ 
            1.13.1     เป็นเฝือกแบบใช๎ระบบสุญญากาศ  โดยใช๎วิธีการสูบลมออกเพ่ือให๎เฝือกแข็งตัว  
            1.13.2     มีสายรัดชนิดหัวสวมเร็วท าจากพลาสติกเหนียวอยํางดีไมํแตกงําย สามารถปรับ 
                          ความยาวได๎ เพื่อรัดให๎เกิดความกระชับกับอวัยวะผู๎บาดเจ็บ สามารถถอดล๎างท า 
                          ความสะอาดได ๎
            1.13.3      ระบบมีวาล์วเปิด-ปิดอากาศเข๎า-ออกเป็นแบบอัตโนมัติทั้งนี้เพ่ือความรวดเร็ว 
                           สามารถดงึสายสูบลมออกจากตวัเฝือกโดยไมํต๎องกด บิด หมุนปุ่มใด ระบบ 

      วาล์ว  จะปิดเพ่ือป้องกันลมเข๎าเองทันทีโดยอัตโนมัติ 
            1.13.4      แสงเอกซเรย์สามารถผํานได๎ (Transparent) 
            1.13.5      ในแตํละชุด ประกอบด๎วยเฝือกขนาดเล็กมีขนาด 56 x 46 ซ.ม.    เฝือก  
                          ขนาดกลาง มีขนาด72x50  ซ.ม.    เฝือกขนาดใหญํมีขนาด 90 x 75 ซ.ม.     
            1.13.6      มีที่สูบลมท าจากวัสดุAluminum ไมํช ารุดแตกงําย และเป็นผลิตภัณฑ์จาก  
                           ผูผ๎ลิตเดียวกับตวัเฝือก 
            1.13.7      ตัวเฝือกขนาดเล็กมีลักษณะเป็นรูปตัวTเพ่ือสะดวกเมื่อใช๎ส าหรับงอให๎เข๎ารูปทรง 
                          ดามข๎อศอกหรอืข๎อเท๎าหรอืข๎อมือ    ภายในเฝือกขนาดกลางและขนาดใหญแํบงํ 
                           ภายในออกเป็นชํองตามยาวไมํน๎อยกวํา 3 ชํองเพ่ือป้องกันเม็ดโฟมไหลมา 
                           รวมกัน 
             1.13.8     เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO  
                          13485 และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
              1.13.9     เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ 
                           ในประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.)              
 1.14   อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (KED) ส าหรับดามหลังผู๎ได๎รับบาดเจ็บที่ยังติดอยูํในซากรถ หรือใช๎

ดามกระดูกเชิงกรานผู๎บาดเจ็บประกอบด๎วยแทํงไม๎หรือวัสดุโปรํงแสง เรียงกันเป็นแผง เชื่อมตํอกันและหุ๎มด๎วย
วัสดุผ๎าหรือพลาสติกหรือหนังเทียม มีรูปทรงสอดคล๎องกับรํางกาย  ทํอนบนมีสํวนยื่นโอบรัดสํวนศีรษะและสํวน
ล าตัว มีรายละเอียดดังนี้                  
  1.14.1 ตัวเฝือกมีความสูงไมํน๎อยกวํา 80 ซม. กว๎างไมํน๎อยกวํา 70 ซม. 
  1.14.2 มีเข็มขัดรัดตัวผู๎ป่วยไมํน๎อยกวํา 3 เส๎น แตํละเส๎นมีสีแตกตํางกัน และมีสายรัดใต๎ขา   
                                2 เส๎น 
  1.14.3    บริเวณศีรษะมีหนามเตยสามารถติดสายรัดหน๎าผากและคางของผู๎บาดเจ็บให๎ยึดติด   
                                 กับตัวเฝือกได๎ 

1.14.4  มีหมอนส าหรับรองหลังศีรษะในกรณีเหลือชํองวําง 
                     1.14.5    สามารถผํานรังสี X-ray ได ๎
 

1.14.6   เป็นผลิตภัณฑ์จากผู๎ผลิตที่ได๎รับการรับรองระบบคุณภาพ มาตรฐาน ISO 13485      
             และ ISO9001 พร๎อมแนบเอกสารหลักฐานในวันเสนอราคาด๎วย 
1.14.7     เป็นผลิตภัณฑ์ประเทศสหรัฐอเมริกาหรือประเทศในทวีปยุโรป หรือผลิตภัณฑ์ใน 

   ประเทศซึ่งผํานการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม(มอก.) 
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4. เงื่อนไขเฉพาะ  
4.1 ตัวรถ บริษัทผู๎ผลิตรถต๎องรับประกันคุณภาพในระยะเวลา 2 ปี หรือระยะทาง 50,000 กม.  

สุดแตํอยํางใดอยํางหนึ่งจะถึงกํอน  หากมีการช ารุดเสียหายในกรณีใช๎งานตามปกติ  ผู๎ขาย
จะต๎องรับผิดชอบซํอมแซม เปลี่ยนอะไหลํให๎โดยไมํคิดมูลคํา  เว๎นแตํเกิดกรณีอุบัติเหตุหรือภัย
ธรรมชาติ 

4.2 การน ารถยนต์เข๎าบ ารุงรักษาฟรีภายในระยะเวลาหรือระยะทางที่ก าหนด สามารถน ารถยนต์
เข๎ารับบริการที่ตัวแทนจ าหนํายทั่วราชอาณาจักร 

4.3 โรงงานผู๎ตกแตํง ดัดแปลงรถพยาบาลจะต๎องมีมาตรฐานและข้ึนทะเบียนตามที่กฎหมาย
ก าหนด ดังนี้ โดยต๎องแนบส าเนาเอกสารใบอนุญาตมาพร๎อมใบเสนอราคา  
4.3.1 โรงงานผู๎ตกแตํงรถพยาบาลต๎องเป็นผู๎ได๎รับอนุญาตประกอบกิจการโรงงานประเภท 

ดัดแปลงสภาพรถยนต์ จากกระทรวงอุตสาหกรรม  
4.3.2 โรงงานผู๎ตกแตํงรถพยาบาลต๎องเป็นผู๎ได๎รับการรับรองมาตรฐาน ISO9001:2008   
4.3.3 โรงงานผู๎ตกแตํงรถพยาบาลต๎องขึ้นทะเบียนไว๎กับกรมสรรพสามิตในอุตสาหกรรม

ประเภทดัดแปลงรถยนต์ พร๎อมทั้งแสดงใบทะเบียนสรรพสามิตมาพร๎อมใบเสนอ
ราคา 

4.4 ผู๎เสนอราคาต๎องยื่นรูปแบบหรือแคตตาล็อคตัวจริงแสดง รุํน ตราอักษรและประเทศผู๎ผลิต
ส าหรับตัวรถและอุปกรณ์ตามท๎ายนี้  
4.4.1 ไฟฉุกเฉินแถวยาวและดวงกลม 
4.4.2 ชุดไซเรนเครื่องขยายเสียง 
4.4.3 ไฟสํองสวํางภายในห๎องพยาบาล 
4.4.4 ไฟสปอร์ตไลท์สํองสวํางข๎างตัวรถ 
4.4.5 เข็มขัดนิรภัยประจ าเก๎าอ้ีในห๎องพยาบาล 
4.4.6 อุปกรณ์แขวนน้ าเกลือ 
4.4.7 พ้ืนผ๎ายางปูห๎องพยาบาล 
4.4.8 เตียงเข็นผู๎ป่วย 
4.4.9 แผํนรองหลังผู๎ป่วย 
4.4.10 อุปกรณ์ชํวยหายใจชนิดมือบีบ 
4.4.11 หูฟัง 
4.4.12 เครื่องวัดความดันโลหิต 
4.4.13 ชุดป้องกันกระดูกคอเคลื่อน 
4.4.14 เครื่องดูดเสมหะชนิดเท๎าเหยียบ 
4.4.15 เฝือกลม 
4.4.16 KED 
4.4.17 รถยนต์ 
4.4.18 รูปแบบหลังคา 

4.5 ผู๎เสนอราคาต๎องได๎รับการแตํงตั้งโดยตรงจากโรงงานผู๎ตกแตํงรถพยาบาลในข๎อ 4.3 ให๎เป็น
ตัวแทนยื่นเสนอราคา โดยมีหนังสือยืนยันยื่นมาพร๎อมใบเสนอราคา 
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