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 การใชไ้ฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนในการปฏิบัติการฉุกเฉิน ๓๒
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คุณลักษณะยานพาหนะและเกณฑ์การตรวจประเมิน 
 
๑.เกณฑ์การตรวจประเมิน 
 

เพื่อสนับสนุน จัดส่งความช่วยเหลือทางด้านการแพทย์ และเพื่อการล าเลียงหรือขนส่งผู้ปุวยฉุกเฉินจากจุดเกิดเหตุ 
หรือจากสถานที่ให้การบ าบัดรักษาพยาบาลเบื้องต้นนอกสถานพยาบาล มายังสถานพยาบาลอย่างรวดเร็ว และปลอดภัย โดย
ระหว่างการล าเลียงหรือขนส่งนั้น ผู้ปุวยฉุกเฉินจะได้รับการดูแล บ าบัด รักษา ตามขอบเขต ระดับขีดความสามารถ ความ
รับผิดชอบของผู้ปฏิบัติการในแต่ละชุดปฏิบัติการ จนเต็มขีดความสามารถ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปูองกันการเสียชีวิต
หรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บปุวยฉุกเฉินนั้น พาหนะเพื่อการล าเลียงหรือขนส่ง ของชุดปฏิบัติการทางบก เรียกว่า “รถ
บริการการแพทย์ฉุกเฉิน (รถปฏิบัติการฉุกเฉิน)” (Emergency Medical Service Ambulance : EMS Ambulance) 
พาหนะดังกล่าวให้แสดงสัญญลักษณ์บ่งบอกการเป็น พาหนะปฏิบัติการฉุกเฉินตามที่ก าหนด โดยหน่วยปฏิบัติการมีหน้าที่ใน
การตรวจ ดูแล บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ ต้องผ่านการจดทะเบียน ตรวจสภาพ ต่อใบอนุญาตประจ าปีของ
กรมการขนส่งทางบก  มีการประกันภัยตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องก าหนด  โดยรถที่จะเข้าร่วมปฏิบัติการฉุกเฉินในระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน ต้องมีรายละเอียดดังต่อไปนี ้

 

ก. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทฉุกเฉินล าเลียงผู้ป่วย   
  แบ่งเป็น ๒ ระดับ ดังต่อไปนี ้

๑. ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง หมายถึง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับชุดปฏิบัติการระดับกลาง และ
ชุดปฏิบัติการระดับสูง 

๒. ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน หมายถึง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับชุดปฏิบัติการเบื้องต้น และ
ชุดปฏิบัติการระดับต้น 

 

๑. ระดับปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง   

๑.๑ ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ 
๑.๑.๑ เป็นรถยนต์ ๔ ล้อ ส าหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉินในประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ   
๑.๑.๒ ห้องคนขับมีผนังกั้นแยกออกจากช่วงหลังซึ่งจัดเป็นห้องพยาบาล มีกระจกกั้นแบ่งแต่สามารถ

สื่อสารถึงกันได้  
๑.๑.๓ เข็มขัดนิรภัยประจ าที่นั่งคนขับและที่นั่งข้างคนขับตอนหน้า ๓ จุด  
๑.๑.๔ ด้านหลังคนขับ ติดตั้งตู้เก็บเวชภัณฑ์ พร้อมฝา  ปิด - เปิด 
๑.๑.๕ มีเครื่องประจุไฟแบตเตอรี่อัตโนมัติ  (Battery Charger)  
๑.๑.๖ มีชุดแปลงไฟฟูาจากกระแสตรง  ๑๒  โวลท์ เป็นกระแสสลับ ๒๒๐ โวลท์ ๕๐ Hz. เพื่อใช้กับ     

เครื่องมือแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจชนิดควบคุมปริมาตร 
๑.๑.๗  ชุดควบคุมระบบไฟฟูา ,ไฟฟูาแสงสว่าง ( Cut Out ) ของห้องพยาบาล  อยู่ในห้องคนขับ    
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๑.๑.๘ ในห้องคนขับและห้องพยาบาล ติดตั้งระบบปรับอากาศแยกการควบคุมแอร์ทั้งสองห้อง 
สามารถปรับทิศทาง / ระดับความเย็นได้  

๑.๑.๙ ส่วนที่ใช้เพื่อการบ าบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ขับขี่จัดเป็นห้องพยาบาลให้มีพ้ืนที่เพียงพอ
ส าหรับการจัดวางเตียงพร้อมผู้ปุวยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตูปิดด้านท้าย ปิดล๊อก
สนิทเมื่อมีการล าเลียงหรือขนย้ายผู้ปุวย และต้องมีพ้ืนที่ส าหรับผู้ปฏิบัติการในการให้การ
ช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินอย่างเพียงพอ ดังนี้ 
ก. ด้านหัวเตียง จัดให้มีระยะห่างระหว่างขอบเตียงด้านหัวห่างขอบผนังกั้นส่วนของคนขับให้

เพียงพอกับการปฏิบัติการดูแลระบบทางเดินหายใจจากด้านหัวเตียง 
ข. ด้านข้างเตียงติดกับทางเดินจัดให้มีพ้ืนที่เพียงพอ กรณีที่มีการติดตั้งอุปกรณ์อ่ืนๆในบริเวณ

ด้านข้าง 
ค. ความสูงของส่วนที่ใช้เพื่อการรักษาพยาบาลเพียงพอในการปฏิบัติการ เช่น การช่วยฟ้ืนคืน

ชีพ ( CPR ) 
ง. จัดให้มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่งส าหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉิน ที่สามารถให้การดูแล

ผู้ปุวยฉุกเฉินได้อย่างสะดวก 
๑.๑.๑๐ ห้องพยาบาลด้านซ้ายมีประตูปิด – เปิด ด้านหลังมีประตูปิด – เปิด ได้สะดวก ส าหรับยกเตียง

ผู้ปุวยเข้า – ออกจากรถพยาบาล  
๑.๑.๑๑ ห้องพยาบาลมีไฟฟูาให้แสงสว่างเพียงพอ   
๑.๑.๑๒ ภายในห้องพยาบาลส่วนท้ายสุดด้านบนติดตั้งโคมไฟสปอร์ตไลท์ชนิดปรับได้ มีสวิทต์ควบคุม

ชนิด ๒ ทาง สามารถควบคุมการเปิด – ปิด ได้  จากห้องคนขับและส่วนท้ายของห้องพยาบาล 
๑.๑.๑๓ มีเตียงนอนส าหรับผู้ปุวยที่มีล้อพับฐานได้ พร้อมรางเลื่อน และระบบล๊อคเตียง 
๑.๑.๑๔ ด้านล่างของฐานรองเตียง มีพ้ืนที่เพียงพอส าหรับเก็บอุปกรณ์ Spinal Board  
๑.๑.๑๕ ด้านหลังคนขับมีเก้าอ้ีนั่งเดี่ยว  ๒  ที่นั่ง หันหน้าไปทางด้านท้ายรถ โดยตัวที่อยู่ติดประตูข้าง  

ยึดตรึงอยู่กับที่สามารถยกเบาะขึ้นเพ่ือเปิด–ปิด ถังออกซิเจนส่วนตัวที่อยู่ถัดมาสามารถเลื่อน 
สไลด์ได ้

๑.๑.๑๖ มีท่อเก็บออกซิเจนขนาดใหญ่ ( Size G ) พร้อมอุปกรณ์จับยึดถังออกซิเจน ชุดให้ออกซิเจนเป็น
แบบ Pipe Line System  มี Flow meter และ Bubble – jet  Nebulizer ท่อออกซิเจนทั้ง
สองเชื่อมต่อกันด้วยระบบ Pipe Line ครบชุดแบบต่อคู่ทั้งสองที่ต่อเชื่อมกันด้วยท่อทนแรงดัน 
ติดตั้งชุดปรับความดันออกซิเจนส าหรับผู้ปุวย (Regulator) 

๑.๑.๑๗ มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความ
ปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิวออกจากที่จัดเก็บ ในกรณีที่มีการชนหรือกระแทกหรือพลิกคว่ า
ของรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

๑.๑.๑๘ มีคอนโซลยาว ท าเป็นแบบเฟอร์นิเจอร์  มีช่องส าหรับใส่เครื่องมือแพทย์ และมีตู้เก็บเวชภัณฑ์
พร้อมประตูแบบบานเลื่อน   

๑.๑.๑๙ ด้านซ้ายข้างประตู มีที่นั่งเดี่ยวแบบเบาะนั่งและพนักพิง  
๑.๑.๒๐ ติดตั้งพัดลมไฟฟูาหรือเครื่องระบายอากาศในห้องพยาบาล  
๑.๑.๒๑ เพดานรถท าที่แขวนตัว พร้อมเข็มขัดคล้องตัว สามารถรับน้ าหนักเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการช่วยฟ้ืน

คืนชีพ (CPR)    
๑.๑.๒๒ บนเพดานรถมีที่แขวนภาชนะใส่น้ าเกลือ / เลือด สามารถแขวนพร้อมกันได้  
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๑.๑.๒๓  บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้าและท้ายสุดของรถ (ส่วนรางน้ า) ติดตั้งโคมไฟ
สปอร์ตไลด์ สามารถปรับมุม สูง – ต่ า และหมุนซ้าย-ขวาได้  

๑.๑.๒๔  บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้ารถ ส่วนกลางรถและส่วนท้ายสุดของรถ ติดตั้งไฟ  
กระพริบรวม ๖ จุด ด้านละ ๓ จุด 

๑.๑.๒๕  มีโคมไฟส่องสว่างใช้กับไฟฟูา ๒๒๐ โวล์ ก าลังส่องสว่างไม่น้อยกว่า ๕๐๐ วัตต์ ความยาวของ
สายไฟสามารถใช้นอกตัวรถได้   

๑.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย ์
๑.๒.๑ เตียงนอนส าหรับผู้ปุวยแบบมีล้อเข็น มีสายรัดตัวผู้ปุวย ๓ จุด มีที่เสียบเสาน้ าเกลือ ทั้งด้านซ้าย

และขวา พร้อมเสาน้ าเกลือจ านวน  ๑  ต้น  สามารถปรับระดับสูงต่ าได้ และยึดติดกับโครง
เตียงได้อย่างมั่นคง และสามารถปรับเป็นรถนั่งได ้

๑.๒.๒ มี Long spinal board พร้อมสายรัดตรึง – ที่ยึดตรึงศีรษะ  (Head  Immobilizer) 
๑.๒.๓ มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard collar) ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด / ชนิดปรับขนาดได ้
๑.๒.๔ มีเฝือกดาม แขน ขา / มี Vacuum Splint 
๑.๒.๕ มีอุปกรณ์เพื่อการตรวจวินิจฉัย : ปรอทวัดไข้,  เครื่องวัดความดันโลหิต,  หูฟัง 
๑.๒.๖ มีอุปกรณ์ปฐมพยาบาลและท าแผล พ้ืนฐาน (ถุงมือปราศจากเชื้อ, ส าลี ไม้พันส าลี, ผ้าก๊อซ 

ชนิดบางและหนา, ผ้าก๊อซชุบวาสลิน, Elastic bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว, พลาสเตอร์
เหนียว, กรรไกร, แอลกอฮอล์, น้ าเกลือส าหรับล้างแผล, สายรัด (Tourniquet), ครีมทาแผลไฟ
ไหม-้น้ าร้อนลวก อุปกรณ์ล้างตา) 

๑.๒.๗ มี Pocket mask 
๑.๒.๘ มีเครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ 
๑.๒.๙ อุปกรณ์ส าหรับท าคลอด : - Umbilical cord clamp และ Umbilical cord tape + กรรไกร

ตัดสายสะดือ + ลูกยางดูดเสมหะ + ผ้าก๊อซ ขนาด ๔ x ๔ นิ้ว + ผ้าเช็ดตัวผ้าห่อตัวเด็ก 
๑.๒.๑๐ มีเครื่องดูดของเหลว (Suction Pump)  ใช้ได้กับไฟฟูากระแสตรงและกระแสสลับ พร้อมสาย

ขนาดต่างๆ 
๑.๒.๑๑ มี Air way ส าหรับเด็กและผู้ใหญ่ขนาดต่าง ๆ   
๑.๒.๑๒ มี  Gluco-meter 
๑.๒.๑๓ มี  Pulse Oximeter พร้อมอุปกรณ์มาตรฐานและ Finger Clip sensor 
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๑.๒.๑๔ มี  Laryngoscope  
๑.๒.๑๕ มี  Endotracheal tube 
๑.๒.๑๖ มี  Portable respirator 
๑.๒.๑๗ มี  Ambu bag ส าหรับผู้ใหญ่ เด็ก และเด็กแรกเกิด   
๑.๒.๑๘ มี  Magill Forceps 
๑.๒.๑๙ มี  KED 
๑.๒.๒๐ มีเครื่องช็อคหัวใจด้วยกระแสไฟฟูา ( AED / Defibrillator ) ประจ า / สามารถเคลื่อนย้ายไปใช้

นอกยานพาหนะได้ 
๑.๒.๒๑ Volume Respirator (ถ้ามี) 
๑.๒.๒๒ เครื่องวัดความดันโลหิตชนิดติดฝาผนัง มีผ้าพันแขน (Cuff) ส าหรับผู้ใหญ่ เด็กโต และเด็กเล็ก 

และผ้าพันขาผู้ใหญ่ พร้อมหูฟัง  (Stethoscope)   
๑.๒.๒๓ กระเป๋าช่วยชีวิตฉุกเฉิน ส าหรับผู้ป่วยหนัก  มีคุณลักษณะพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยู่ในกระเป๋า

อย่างน้อย    
- เป็นกระเป๋าสะพายหลัง และมีหูหิ้วสามารถบรรจุอุปกรณ์และยังสามารถใส่ครุภัณฑ์

การแพทย์ได้ด้วยในคราวเดียวกัน จ านวน ๑ ใบ 
- มีที่เก็บหลอดยาชนิดรูเสียบ  
- มีท่อบรรจุออกซิเจนขนาด  ๒  ลิตร  (๔๐๐ ลิตรออกซิเจน) จ านวน ๒ ท่อ บรรจุในกระเป๋า  

๑ ท่อ และอีก ๑ ท่อส ารองไว้ในรถ ท าด้วยอลูมิเนียมอัลลอยด์ ชนิดเบาไร้รอยต่อ พร้อมชุด
ปรับความดันชนิดใช้กับผู้ปุวย (Regulators) 

- เครื่องวัดความดันโลหิตแบบ Digital 
- หูฟัง (Stethoscope)  
- ไฟฉายส่องรูม่านตา 
- สายดูดเสมหะ (Suction Tube)   
- ท่อช่วยหายใจพร้อมหัวต่อ (Endotracheal tube with connectors) ชนิดของผู้ใหญ่และ

เด็ก 
- คีมจับ (Magill Forceps) ชนิดของผู้ใหญ่และเด็ก 
- กรรไกรตัดพลาสเตอร์ (Bandage scissor)  
- กระบอกฉีดยาขนาด ๑๐ ซีซี (Syringe ๑๐ cc.) 
- พลาสเตอร์ (Adhesive plaster)  

๑.๒.๒๓ เก้าอ้ีเคลื่อนย้ายผู้ปุวยชนิดเข็นได้สามารถพับเก็บได้สะดวก (Stair chair) 
๑.๒.๒๔ อุปกรณ์ดามหลังชนิดสั้น (Kendrick Extrication Device) 
๑.๒.๒๕ ยาและเวชภัณฑ์ ส าหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง ตามรายละเอียดที่ก าหนด และมี

คุณภาพส าหรับใช้กับผู้ปุวย จ านวน/ปริมาณตามความจ าเป็นหรือเท่ากับ  Adrenaline ๑๐ 
amp,  Atropine ๕  amp, Calcium chloride ๒  amp, Dextrose ๕ ๐ %  ๒  amp,  
Diazepam (๑๐ mg) ๒ amp,  Furosemide ๒ amp, Sodium Bicarbonate ๒ amp, 
Nitroglycerine (อมใต้ลิ้น) ๕ tab, Nitroderm (แปะหน้าอก) ๒ แผ่น, Lactated Ringer  
Solution (๕๐๐ ml) ๒ ถุง, Normal Saline Solution (๕๐๐ ml.) ๒ ถุง, ๕ % D / N /๒ 
๕๐๐ ml. ๒ ถุง,  Xylocard ๑๐๐ mg. ๑ amp หรือ Caudarone ๑๕๐ mg. ๔ amp, ASA 
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grV ส าหรับเคี้ยว ๕ tab, Morphine ๒ amp, Pethidine ๒ amp, Salbutamol ๓ nebules, 
Naloxone ๒ amp 

๑.๒.๒๖ กระเป๋าฉุกเฉิน  ส าหรับผู้ป่วยทั่วไป  มีคุณลักษณะพร้อมอุปกรณ์บรรจุอยู่ในประเป๋าอย่างน้อย 
- ลูกสูบยางแดง 
- Pocket  Mask 
- อุปกรณ์ห้ามเลือด  ท าแผล พร้อมเวชภัณฑ์ที่ก าหนด 
- อุปกรณ์หนีบสายสะดือ 
- อุปกรณ์การดามแขน  ขา 
- อุปกรณ์ล้างตา 
- Oro pharyngeal airway  

๑.๒.๒๗ อุปกรณ์ครุภัณฑ์ที่ควรมีในพาหนะการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับสูง ให้เป็นไปตามขีดความสามารถของ
หน่วยปฏิบัติการ** 
- Defibrillator 
- Volume Respirator 

๑.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
๑.๓.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง-น้ าเงิน และเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้ง

ดังกล่าวด าเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศและข้อก าหนดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

๑.๓.๒ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมล าโพง  ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ 
พร้อมใช้งาน  

๑.๓.๓ ต้องติดสติกเกอร์รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตราสัญลักษณ์ ตามที่สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด   

๑.๓.๔ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า  ๒๕  วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายก าหนด   

๑.๓.๕ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ (ถ้ามี) 
- ขวาน 
- เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว 
- กรวยยาง 
- กระบองไฟกระพริบ 
- กรรไกรตัดเหล็ก 
- ไฟฉายส่องสว่าง 
- เทปจราจร 
- เสื้อสะท้อนแสง 
- รองเท้าบู๊ต 
- นกหวีด 

๑.๓.๖ เครื่องแท็บเล็ตพีซี(ชนิดมีกล้อง,ระบบGPRS,ระบบปฏิบัติการ IOS/android) (ถ้ามี) 
๑.๓.๗ ระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม (Global Positioning Satellite : GPS) (ถ้ามี)  
๑.๓.๘ เครื่องดับเพลิงน้ ายาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 
๑.๓.๙ มีอุปกรณ์ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ :  ถุงมือ, Mask, ถุงขยะติดเชื้อ, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้าบู๊ต 
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๒. ระดับปฏิบัติการแพทย์ข้ันพื้นฐาน 

 ๒.๑ ส่วนประกอบด้านยานพาหนะ 
๒.๑.๑ เป็นรถยนต์ ๔ ล้อ ส าหรับการบริการการแพทย์ฉุกเฉิน หรือกรณีน ารถกระบะบรรทุกทั่วไปมา

ดัดแปลง ส่วนกระบะบรรทุกด้านท้ายต้องจัดให้มีหลังคาสูง หรือท าเป็นตู้คลุมบริเวณด้านท้าย 
และต้องท าให้อากาศสามารถถ่ายเทได้สะดวก เพ่ือเป็นส่วนที่ใช้ส าหรับการล าเลียงหรือขนส่ง
ผู้ปุวยฉุกเฉิน และปฏิบัติงานส าหรับผู้ปฏิบัติการ 

๒.๑.๒ การแบ่งส่วนที่ใช้เพื่อการบ าบัดรักษา ขนส่ง เคลื่อนย้าย กับส่วนผู้ขับ และสามารถสื่อสารระหว่าง
สองส่วนได ้

๒.๑.๓ ส่วนที่ใช้เพ่ือการบ าบัดรักษาที่อยู่ด้านหลังของส่วนผู้ขับจัดให้มีพ้ืนที่ที่เพียงพอส าหรับการจัดวาง
เตียงพร้อมผู้ปุวยฉุกเฉินในลักษณะนอนราบ มีประตูปิดล๊อคสนิท เมื่อมีการล าเลียงหรือขนย้าย
ผู้ปุวย และจะต้องมีพ้ืนที่ส าหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินระหว่างให้การช่วยเหลือผู้ปุวยฉุกเฉินอย่าง
เพียงพอ ดังนี้ 
- จัดให้มีที่นั่งพร้อมเข็มขัดนิรภัยทุกที่นั่ง ส าหรับผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ สามารถให้การดูแลผู้ปุวย

ฉุกเฉินได้อย่างสะดวก 
- ความสูงของส่วนที่ใช้เพ่ือการรักษาพยาบาลเพียงพอความสะดวกในการปฏิบัติการ เช่น การ

ช่วยฟื้นคืนชีพ ( CPR ) 
๒.๑.๔ มีประตูปิด – เปิด เพ่ือขนย้ายผู้ปุวยพร้อมเตียงได้สะดวก ประตูมีระบบล๊อคที่ปลอดภัย ขณะ

เคลื่อนย้ายล าเลียง  
๒.๑.๕  มีที่จัดเก็บอุปกรณ์การแพทย์และอุปกรณ์อ่ืนที่จ าเป็นอย่างเป็นสัดส่วน เป็นระเบียบและมีความ

ปลอดภัยจากการหลุด ร่วง ปลิว ออกจากที่จัดเก็บในกรณีที่รถมีการชนหรือกระแทกหรือพลิก
คว่ า 

๒.๑.๖ ในห้องพยาบาลต้องมีแสงสว่างเพียงพอที่ผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินจะท าหัตถการ / ตรวจวัดสัญญาณ
ชีพได้ และบนเพดานมีที่แขวนน้ าเกลือที่สามารถพับเก็บได้ 

 ๒.๒ เครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์ 
๒.๒.๑ มีออกซิเจน พร้อมอุปกรณ์ท่ีใช้งานได้ดี / ปลอดเชื้อ   
๒.๒.๒ มี Long spinal board  พร้อมสายรัดตรึง ที่ยึดตรึงศีรษะ  (Head  Immobilizer)       
๒.๒.๓ มีเฝือกคอชนิดแข็ง (Hard collar)  ไม่น้อยกว่า ๓ ขนาด      
๒.๒.๔ มีเฝือกดาม แขน ขา         
๒.๒.๕ มีอุปกรณ์เพ่ือการตรวจวินิจฉัย : ปรอทวัดไข้, เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ   
๒.๒.๖ มีกระเป๋าปฐมพยาบาลพร้อมอุปกรณ์พ้ืนฐาน (ถุงมือปราศจากเชื้อ ,ส าลี ไม้พันส าลี, ผ้าก๊อซชนิด

บางและหนา ,Elastic bandage ขนาด ๔ และ ๖ นิ้ว, พลาสเตอร์เหนียว, กรรไกร, แอลกอฮอล์, 
น้ าเกลือส าหรับล้างแผล, อุปกรณ์ล้างตา) 

๒.๒.๗ มี  Pocket mask        
๒.๒.๘ มีเครื่องดูดเสมหะชนิดมือบีบ  / ลูกสูบยางแดง  
๒.๒.๙ ที่หนีบสายสะดือ  
๒.๒.๑๐ มี  Gluco-meter   
๒.๒.๑๑ Oro pharyngeal airway 
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๒.๓ เครื่องมือและอุปกรณ์สนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
๒.๓.๑ ติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบ แสงแดง-น้ าเงิน และเสียงสัญญาณไซเรนพร้อมอุปกรณ์ โดยการติดตั้ง

ดังกล่าวด าเนินการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามประกาศและข้อก าหนดของส านักงานต ารวจ
แห่งชาต ิ

๒.๓.๒ มีเครื่องขยายเสียงขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ วัตต์ พร้อมล าโพง  ใช้กับไฟกระแสตรง ๑๒ โวลท์ 
พร้อมใช้งาน  

๒.๓.๓ บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้าและท้ายสุดของรถ (ส่วนรางน้ า) ติดตั้งโคมไฟสปอร์ต
ไลต์ สามารถปรับมุม สูง – ต่ า และหมุนซ้าย-ขวาได้  

๒.๓.๔ บนหลังคารถด้านซ้าย-ขวา บริเวณส่วนหน้ารถ ส่วนกลางรถและส่วนท้ายสุดของรถ ติดตั้งไฟ  
กระพริบรวม ๖ จุด ด้านละ ๓ จุด 

๒.๓.๕ ต้องติดสติกเกอร์รับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ตราสัญลักษณ์ ตามที่สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติก าหนด   

๒.๓.๖ วิทยุคมนาคม ระบบ VHF/FM ขนาดก าลังส่งไม่ต่ ากว่า  ๒๕  วัตต์  พร้อมอุปกรณ์ตามมาตรฐาน
ที่กฎหมายก าหนด   

๒.๓.๗ อุปกรณ์ควบคุมสถานการณ์ (ถ้ามี) 
- ขวาน - เชือกคล้องตัวพร้อมอุปกรณ์ยึดเหนี่ยว 
- กรวยยาง - กระบองไฟกระพริบ 
- กรรไกรตัดเหล็ก - ไฟฉายส่องสว่าง 
- เทปจราจร - เสื้อสะท้อนแสง 
- รองเท้าบู๊ต - นกหวีด 

๒.๓.๘ เครื่องแท็บเล็ตพีซี(ชนิดมีกล้อง,ระบบGPRS,ระบบปฏิบัติการ IOS/android) (ถ้ามี) 
๒.๓.๙ ระบบติดตามรถผ่านดาวเทียม (Global Positioning Satellite : GPS) (ถ้ามี)  
๒.๓.๑๐ เครื่องดับเพลิงน้ ายาเหลวระเหยชนิดไม่มีสาร CFC ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ ปอนด์พร้อมติดตั้ง ๑ ชุด 
๒.๓.๑๑ มีอุปกรณ์ปูองกันและควบคุมการติดเชื้อ : ถุงมือ, Mask, ถุงขยะติดเชื้อ, ผ้ากันเปื้อน, รองเท้าบู๊ต 

 

ข. รถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ประเภทฉุกเฉินไม่ล าเลียงผู้ป่วย   
  หมายถึง รถปฏิบัติการสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน แบ่งเป็น ๒ ประเภท ดังต่อไปนี ้

๑. รถสื่อสารเคลื่อนที่ หมายถึง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับใช้เพื่อการติดต่อสื่อสาร ประสานงาน ใน
พื้นที่ที่เกิดภาวะภัยพิบัติ ไม่สามารถสื่อสารกับหน่วยงานอื่นๆภายนอกพื้นที่ได้ หรือต้องการความคล่องตัวในการสื่อสารสั่ง
การการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัย 

๒. รถล าเลียงผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินและเวชภัณฑ์ หมายถึง รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินส าหรับการรับส่งผู้
ปฏิบัติการฉุกเฉินและเวชภัณฑ์ หรืออุปกรณ์อื่นๆที่จ าเป็น เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการฉุกเฉิน หมายรวมถึงรถที่เข้าช่วยเหลือ
ในกรณีภาวะเกิดภัยพิบัติด้วย 
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๒. คุณสมบัตผิู้ขับขี่ยานพาหนะฉุกเฉนิ 
๒.๑  เป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการฝึกอบรมและขึ้นทะเบียนในระบบการแพทย์ฉุกเฉินในท้องถิ่น        

หรือพ้ืนที่นั้น 
๒.๒ เป็นผู้มีใบอนุญาตขับขี่รถตามประเภทที่ได้รับการอนุญาตนั้น 

 
หน่วยงานตรวจรับรองและอนุญาต 

๑. หน่วยงานตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ระดับจังหวัด 

กรุงเทพมหานคร : ส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 

ต่างจังหวัด : ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด 

๒. หน่วยงานรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

๓.  หน่วยงานออกใบอนุญาตให้ใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงสัญญาณไซเรน 

กรุงเทพมหานคร : กองบัญชาการต ารวจนครบาล โดยยื่นเอกสารที่กองบังคับการต ารวจจราจร 

ต่างจังหวัด : ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยยื่นเอกสารที่ส านักงานต ารวจภูธรจังหวัด 

 

เงื่อนไขของการตรวจรับรองและอนุญาต 
 หน่วยงานที่ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองและขออนุญาตเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน จะต้องมี
คุณสมบัติดังต่อไปนี้ 

๑. เป็นหน่วยปฏิบัติการที่ด าเนินงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน และได้ขึ้นทะเบียนไว้กับส านักงานสาธารณสุข
จังหวัด หรือส านักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร 

๒. มีการบันทึกข้อมูลหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินในโปรแกรม ITEMS  

๓. มีการปฏิบัติการฉุกเฉินต่อเนื่อง ๒๔ ชั่วโมง และมีผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับ
ประกาศนียบัตร สามารถออกปฏิบัติการฉุกเฉินได้อย่างมีคุณภาพ และเพียงพอ 

๔. หน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินที่ประสงค์จะขอรับการตรวจรับรองและอนุญาตต้องเป็นนิติบุคคล เช่น 
โรงพยาบาลของรัฐและเอกชน รวมถึงสถานพยาบาลที่มีปฏิบัติด้านการแพทย์ฉุกเฉิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มูลนิธิ 
สมาคม เป็นต้น 

ในกรณีพ้ืนที่ขาดแคลนพาหนะฉุกเฉิน หรือมีพาหนะฉุกเฉินไม่เพียงพอต่อการปฏิบัติการฉุกเฉิน อาจใช้รถ
หรือพาหนะฉุกเฉินของบุคคลธรรมดามาร่วมปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินตามข้อ ๑, ๒ และ๓ สามารถ
ให้การรับรองพาหนะของบุคคลธรรมดานั้นเพื่อเข้าร่วมปฏิบัติการฉุกเฉินได้ ตามสมควร (ทั้งนี้ ให้เป็นตาม  ดุลยพินิจของผู้
อนุญาต ในแต่ละพ้ืนที่) 





เอกสารทีเ่ก่ียวข้อง 
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เอกสารประกอบการยื่นขอรับตรวจประเมิน 

แบบค าร้องขอรับการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
 

ที่ท าการ  .........................  

                                                                วันที่  .................... 

เรียน  นายแพทยส์าธารณสุขจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักการแพทยก์รุงเทพมหานคร 

ข้าพเจ้าชื่อ...............................................................................................................................................................................................  

ที่อยู่ ........................................................................................................................................................................................................................ 

หน่วยงาน ...................................................... ท่ีตั้ง ............................................................................................................................................... 

 ขอรับการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ดังรายละเอยีดต่อไปนี้ 

ช่ือผู้ครอบครองรถ ..................................................................................ที่อยู่......................................................................................................... 

............................................................................................................................. .................................................................................................... 

ประเภทรถ o ฉุกเฉินล าเลียงผู้ป่วย o ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง o ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพ้ืนฐาน 

  o ฉุกเฉินไม่ล าเลียงผู้ป่วย o รถสื่อสาร    o รถล าเลียงผู้ปฏิบตัิการฉุกเฉินและเวชภณัฑ ์

ลักษณะ  o รย.๑ o รย.๒ o รย.๓ o รย.๔ o อื่นๆ ระบุ........................................................ 

หมายเลขทะเบียน ......................   จังหวัด ........................    ยี่ห้อรถ .......................      สีของรถ ............................ 

 ....................................................ผู้ยื่นค าขอ 
 (                                      ) 
 
 
ขั้นตอนการตรวจรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน   

o ได้รับเอกสารและตรวจสอบแล้วครบถ้วน (สสจ./ส านักการแพทย์ กทม.)    

o ตรวจสภาพรถและอุปกรณ์ (ผูไ้ด้รับมอบหมาย)       

o สพฉ. ออกหนังสือรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน (นายทะเบยีน สพฉ.)    

o ขอใบอนุญาตใช้สัญญาณไฟวับวาบฯ( ภ.จว. / บก.จร. )       

o ส่งคืนผู้ยื่นค าขอรับการตรวจรบัรองฯ (สสจ./ส านักการแพทย์ กทม.) วันท่ี......................  
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หนังสือรับรองพาหนะของบุคคลธรรมดา 
ร่วมปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

ที่ท าการ  .........................  

 

                                                                วันที่  .............................................. 

เรียน  นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด/ผู้อ านวยการส านักการแพทย์กรุงเทพมหานคร 

ข้าพเจ้าชื่อ.............................................................ต าแหน่ง (ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน)................ .........................  

หน่วยงาน ..................................................................................ที่ตั้ง .......................... .............................................................. 

............................................................................................................................. ...................................................................... 

 ขอรับรองว่า (นาย,นาง,นางสาว)....................................................เจ้าของรถหมายเลขทะเบียน ............................... 
จังหวัด.................................................. ยี่ห้อรถ....................................... สี................. ......................  ได้ปฏิบัติการในสังกัด
หน่วยงาน................................................................................................... จริงและขอใช้รถคันดังกล่าวเพื่อปฏิบัติการฉุกเฉิน
ในประเภทรถฉุกเฉินล าเลียงผู้ป่วย  ปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง   ปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐาน 
   
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

 

 ....................................................ผู้รับรอง 
 (                                      ) 
        ประทับตราหน่วยงาน 
 

หรือ 
 
 .................................................... 
 (                                      ) 
 นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ปฏิบัติราชการแทน 
 
 
หมายเหต ุ หนังสือรับรองนี้ ใช้เฉพาะการขอรับการตรวจรับรองรถปฏิบัติการเท่านั้น และมีผล ๖๐ วัน นับจากวันที่ออก

หนังสือนี้ 
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 เอกสารประกอบ   29 

การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ 



30 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

การแสดงเครื่องหมายและตราสัญลักษณ ์
 
 เพื่อให้ประชาชนโดยทั่วไปและผู้ปุวยฉุกเฉิน ได้รับรู้ถึงพาหนะที่ใช้เพื่อการล าเลียงและการขนส่ง กรณีการเจ็บปุวย
ฉุกเฉินอย่างชัดเจน จึงก าหนดมาตรฐานการน าเครื่องหมายและตราสัญลักษณ์ เพื่อไปแสดงหรือติดไว้กับพาหนะเพื่อการ
ล าเลียงหรือขนส่ง ส าหรับการปฏิบัติการฉุกเฉิน 
 เครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์ หมายถึง ตราเครื่องหมายของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ รวมถึงชื่อ 
ข้อความ หรือตัวอักษรที่บ่งบอกว่าเป็นการด าเนินการ หรือด้วยความยินยอม หรือการตรวจรับรองจากสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาต ิ
 ชื่อหน่วยปฏิบัติการ หมายถึง หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉินทั้งนี้รวมถึงสถานพยาบาลที่มีการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินด้วย 
  การแสดงเครื่องหมายหรือตราสัญลักษณ์บนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
  ๑ กระจกหน้าด้านในฝั่งซ้าย ติดปูายระบุผ่านการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน โดยแสดงหมายเลข
ทะเบียน วันหมดอายุการรับรอง โดยม ีQR code ประจ ารถคันนั้นๆ แสดงอยู่ด้วย 

  ๒ กระจกหน้าด้านบน ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการตัวอักษรสีน้ าเงินบนพื้นสติกเกอร์สีขาว หรือตัวอักษรสีขาวบน
พื้นสีด า หรือสีอื่นที่สามารถมองเห็นได้ชัดเจน 
  ๓ ใต้กระจกด้านหน้าติดแสดงตัวอักษรค าว่า “AMBULANCE” สีแดง เพื่อให้รถที่ขับอยู่ด้านหน้ามอง
กระจกหลังสามารถมองเห็นว่าเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างชัดเจน 
  ๔ กระจกหลังติดข้อความ “เจ็บป่วยฉุกเฉิน อุบัติเหตุ โทร ๑๖๖๙” ด้วยตัวอักษรสีแดงขอบสีขาว หรือ
เพิ่มเติมค าอ่ืนๆ (ถ้ามี) เพื่อสื่อสารให้ประชาชนรับรู้ ประชาสัมพันธ์ การเข้าถึงบริการ 
  ๕ ใต้กระจกด้านหลัง ติดชื่อหน่วยปฏิบัติการ ตัวอักษรสีน้ าเงินขอบสีขาว 
  ๖ แสดงสัญลักษณ์หน่วยปฏิบัติการต้นสังกัดที่ประตูด้านหน้าทั้งสองข้าง 
  ๗ แสดงชื่อหน่วยปฏิบัติการ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ ๑๖๖๙ ด้วยตัวอักษรสีน้ าเงินขอบสีขาว ด้านข้างรถ
ทั้งสองข้าง 
  ๘ ติดแถบสีสะท้อนแสง ด้านข้างรถตลอดแนว รอบคัน 
  ๙ ติดข้อความ “รถฉุกเฉินได้รับการอนุญาตแล้ว” เป็นตัวอักษรสีแดง 
  ๑๐ ด้านข้างช่วงหลังทั้งสองข้าง ติดสติกเกอร์ระบุผ่านการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินโดยสถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ โดยมี QR code ประจ ารถคันนั้นๆแสดงอยู่ด้วย และติดสติ๊กเกอร์เครือข่ายรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินระบุจังหวัดพื้นที่ให้บริการ 
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การหมดอายุ และการต่ออายุการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ 
  หนังสือรับรองและให้ความเห็นชอบในการขอขึ้นทะเบียนรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินและการขอ
ไฟสัญญาณวับวาบ/เสียงสัญญาณเพ่ือปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน มีอายุ  ๒  ปี นับจากเดือนที่สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติได้ออกหนังสือรับรองฯให้  โดยหน่วยปฏิบัติการสามารถต่ออายุการรับรองรถบริการ
การแพทย์ฉุกเฉินได้ ก่อนก าหนดหมดอายุ ๓ เดือน ได้ที่ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด/ส านักการแพทย์
กรุงเทพมหานครที่รับผิดชอบพื้นท่ีปฏิบัติการของหน่วยงานนั้น 

 

การตรวจสอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉนิ 
  เพ่ือให้รถบริการการแพทย์ฉุกเฉินสามารถใช้ประโยชน์ได้สูงสุด หน่วยปฏิบัติการจึงควรดูแลรักษารถ 
อุปกรณ์ และเวชภัณฑ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ ซึ่งอาจมีการตรวจสอบได้จาก 

  ๑. ประชาชน สามารถตรวจสอบรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ผ่าน QR code ปรากฎอยู่ที่ สติ๊กเกอร์
รับรองมาตรฐานรถบริการแพทย์ฉุกเฉิน หรือปูายติดหน้ารถ 

  ๒. เจ้าหน้าที่ อาจมีการเรียกตรวจ เมื่อมีการร้องเรียน หรืออาจมีการสุ่มตรวจเพ่ือตรวจสอบความพร้อม
ของอุปกรณ์ และรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

การออกปฏิบัตกิาร 
  หน่วยปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน สามารถออกปฏิบัติการได้เฉพาะเขตพ้ืนที่ที่ได้รับผิดชอบเท่านั้น เว้น
แต่ได้รับค าสั่งจากแพทย์อ านวยการ ให้ออกปฏิบัติการนอกพ้ืนที่ เพ่ือช่วยเหลือ สนับสนุนปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นกรณี
พิเศษ 

 

การตดิต้ังและการใช้สัญญาณไฟวับวาบ 
ให้รถที่ผ่านการรับรองและได้รับการอนุญาตเป็นรถบริการการแพทย์ฉุกเฉินแล้ว ให้ติดตั้งไฟสัญญาณวับวาบ 

ไว้บนหลังคารถ โดยวางต าแหน่งของสัญญาณไฟวับวาบสีแดงไว้ที่ด้านขวา เหนือคนขับ ดังรูปต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
การติดตั้งและการใช้สัญญาณไฟวับวาบ 
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การใช้ไฟสัญญาณวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนในการปฏิบัตกิารฉุกเฉิน 
(ส าหรับบุคลากรทุกระดับ) 

 
การใช้สัญญาณไฟวับวาบให้เป็นไปตามความเร่งด่วนของผู้ปุวยฉุกเฉินตามเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการแพทย์ของ

ผู้ช่วยเวชกรรมตามค าสั่งแพทย์และการอ านวยการ  
เมื่อได้รับแจ้งหรือประสานจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ ผู้ขับขี่พาหนะที่ได้รับ

อนุญาตติดตั้งสัญญาณไฟวับวาบและเสียงไซเรน ให้ปฏิบัติดังนี ้
๑.  กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้ออกปฏิบัติการฉุกเฉิน ต่อผู้ปุวยฉุกเฉินวิกฤต       

(สีแดง) และผู้ปุวยฉุกเฉินเร่งด่วน(สีเหลือง) ทั้งขณะออกไปรับผู้ปุวยฉุกเฉินและน าส่งผู้ปุวยฉุกเฉินไป
โรงพยาบาล ให้ผู้ขับขี่มีสิทธิตามมาตรา ๗๕ แห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. ๒๕๒๒ ดังนี้  
๑.๑ เปิดสัญญาณไฟวับวาบและเสียงสัญญาณไซเรนหลายเสียง (เสียงสูง-ต่ าสลับกัน)  พร้อมกัน  
๑.๒ หยุดรถหรือจอดรถ ณ ที่ห้ามจอด 
๑.๓ ขับรถเกินอัตราความเร็วที่ก าหนดไว ้
๑.๔ ขับรถผ่านสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรใด ๆ ที่ให้รถหยุด แต่ต้องลดความเร็วของรถ

ให้ช้าลงตามสมควร 
๑.๕ ไม่ต้องปฏิบัติตามบทแห่งพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ หรือข้อบังคับการจราจร

เกี่ยวกับช่องเดินรถ ทิศทางของการขับรถหรือการเลี้ยวรถที่ก าหนดไว้ใน 
๑.๖ การปฏิบัติตาม ๑.๑ – ๑.๕  ผู้ขับขี่ต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณ ี 

2. กรณีได้รับแจ้งจากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการให้ออกปฏิบัติการฉุกเฉินต่อ ผู้ปุวยฉุกเฉินไม่รุนแรง    
(สีเขียว) และผู้ปุวยไม่ฉุกเฉินอื่นๆ ขณะออกไปรับผู้ปุวยและน าส่งผู้ปุวยไปโรงพยาบาล ให้ปฏิบัติ
ตามกฎจราจรปกต ิ

 



 
 
 
 
 

 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ และกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 



36 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ประกาศและข้อก าหนดส านักงานต ารวจแห่งชาต ิ
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 กฎหมายที่เกียวข้อง   45 

 



46 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   47 

 



48 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   49 

 



50 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   51 

 



52 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   53 

 



54 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   55 

 



56 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   57 

 



58 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   59 

 



60 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 

ระเบียบกรมการขนส่งทางบกและกฎกระทรวง 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   61 

 



62 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   63 

 



64 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   65 

 



66 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   67 

 



68 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   69 

 



70 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   71 

 



72 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   73 

 



74 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   75 

 



76 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   77 

 

ประกาศสถาบันการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง เกณฑ์และวิธีปฏิบัติตาม
มาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินท่ี กพฉ. ก าหนด 



78 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 

 



 กฎหมายที่เกียวข้อง   79 

 



 

 

80 คู่มือแนวทางปฏิบัติการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน 
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ข้อก าหนดการพัฒนารถฉุกเฉนิ (Ambulance) เพื่อความปลอดภัย 
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การก าหนดโทษ 
ตาม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ตาม พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑  มาตรา ๓  ได้ให้ค านิยามของ “ปฏิบัติการฉุกเฉิน” 

หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บปุวยฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้
ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบ าบัด รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉิน ซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ การประสานงาน การ
ควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร  การล าเลียงหรือขนส่ง  การตรวจวินิจฉัย และการบ าบัดรักษาพยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉิน
ทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล  และได้นิยามค าว่า “ผู้ป่วยฉุกเฉิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับ
บาดเจ็บหรือ มีอาการปุวยกะทันหัน ซ่ึงเป็นภยันตรายต่อการด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้อง
ได้รับการประเมิน การจัดการและการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงทีเพื่อปูองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการ
บาดเจ็บหรืออาการปุวยนั้น ประกอบกับตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒ มาตรา ๔ ได้ให้ค านิยามของ “รถ
ฉุกเฉิน” ไว้ว่า รถดับเพลิงและรถพยาบาลของราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาคและราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรถอื่นที่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอ านาจให้ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบ หรือให้ใช้เสียงสัญญาณ
ไซเรนหรือเสียงสัญญาณอย่างอื่นตามที่จะก าหนดให้ ซึ่งบทบัญญัติแห่ง พ.ร.บการแพทย์ฉุกเฉิน พ.ศ.๒๕๕๑ นั้น   
มาตรา ๒๙ (๑) ให้ กพฉ. มีอ านาจประกาศก าหนดในเร่ือง ประเภท ระดับ อ านาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ 
หรือข้อจ ากัดของผู้ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาล เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉิน โดยก าหนด
โทษทางปกครองไว้ใน มาตรา ๓๗ โดยถ้าผู้ใดฝุาฝืนประกาศที่ กพฉ. ก าหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) ต้องระวางโทษปรับ
ทางปกครองไม่เกินหนึ่งแสนบาท และ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไม่
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน มาตรา ๓๑ แห่ง พ.ร.บการแพทย์ฉุกเฉิน     
พ.ศ.๒๕๕๑ ให้ กพฉ. ด าเนินการสอบสวนและมีอ านาจเรียกบุคคลใดๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้บุคคลใดๆ ส่งเอกสาร
หรือวัตถุที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่เพื่อพิจารณาก าหนดมาตรการ  หากปรากฏว่า ผู้ปฏิบัติการ  
หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ก าหนดและการกระท า
ดังกล่าวเป็นความผิดตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องตามมาตรา ๓๒ ให้ กพฉ. ด าเนินการอย่าง

แจ้งเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายที่มีอ านาจควบคุมการด าเนินการของหน่วย ปฏิบัติการ เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ตามอ านาจหน้าที่ , แจ้งเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาด าเนินการทางวินัยแก่ผู้ด าเนินการ
สถานพยาบาลของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐ หรือ แจ้งเรื่องไปยังผู้มีอ านาจตามกฎหมายเพื่อพิจารณาด าเนินการด้าน
จริยธรรมกับผู้ปฏิบัติการซึ่งเป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุข   

ส่วน กรณีผู้ใดใช้ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไว้ส าหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการที่จะ
ท าให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติการฉุกเฉิน  ตามที่บัญญ ติไว้ใน  มาตรา ๓๘  ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่
เกินห้าพันบาท 
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พระราชบัญญัติการแพทย์ฉุกเฉิน  พ.ศ. ๒๕๕๑ 
(เฉพาะบางส่วน) 

        มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ 

“การแพทย์ฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการฉุกเฉิน การศึกษา การฝึกอบรม การค้นคว้าและการวิจัย
เกี่ยวกับการประเมิน การจัดการ การบ าบัดรักษาผู้ปุวยฉุกเฉิน และการปูองกันการเจ็บปุวยที่เกิดขึ้นฉุกเฉิน 

“ผู้ปุวยฉุกเฉิน” หมายความว่า บุคคลซึ่งได้รับบาดเจ็บหรือมีอาการปุวยกะทันหัน ซึ่งเป็นภยันตรายต่อการ
ด ารงชีวิตหรือการท างานของอวัยวะส าคัญ จ าเป็นต้องได้รับการประเมิน การจัดการและการบ าบัดรักษาอย่างทันท่วงที
เพ่ือปูองกันการเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการบาดเจ็บหรืออาการปุวยนั้น 

“สถานพยาบาล” หมายความว่า สถานพยาบาลของรัฐ สถานพยาบาลสภากาชาดไทยสถานพยาบาลตาม
กฎหมายว่าด้วยสถานพยาบาล และสถานพยาบาลอ่ืนตามที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด 

“สถานพยาบาลของรัฐ” ให้หมายความรวมถึงสถานพยาบาลในก ากับของรัฐด้วย 

“ปฏิบัติการฉุกเฉิน” หมายความว่า การปฏิบัติการด้านการแพทย์ฉุกเฉินนับแต่การรับรู้ถึงภาวะการเจ็บปุวย
ฉุกเฉินจนถึงการด าเนินการให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการบ าบัด รักษาให้พ้นภาวะฉุกเฉินซึ่งรวมถึงการประเมิน การจัดการ 
การประสานงาน การควบคุม ดูแล การติดต่อสื่อสาร การล าเลียงหรือขนส่งการตรวจวินิจฉัย และการบ าบัดรักษา
พยาบาลผู้ปุวยฉุกเฉินทั้งนอกสถานพยาบาลและในสถานพยาบาล 

“หน่วยปฏิบัติการ” หมายความว่า หน่วยงานหรือองค์กรที่ปฏิบัติการฉุกเฉิน 

“ผู้ปฏิบัติการ” หมายความว่า บุคคลซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉินตามที่คณะกรรมการการแพทย์
ฉุกเฉินก าหนด 

“สถาบัน” หมายความว่า สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

“กองทุน” หมายความว่า กองทุนการแพทย์ฉุกเฉิน 

“กรรมการ” หมายความว่า กรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน 

“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 

“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
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มาตรา ๔ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอ านาจออกประกาศ 
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี ้
         ประกาศนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได ้

 

หมวด ๓ 
การปฏิบัติการฉุกเฉิน 

มาตรา ๒๘ เพื่อคุ้มครองความปลอดภัยของผู้ปุวยฉุกเฉิน ให้หน่วยปฏิบัติการ สถานพยาบาล และผู้ปฏิบัติการ 
ด าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามหลักการดังต่อไปนี ้

(๑) ตรวจคัดแยกระดับความฉุกเฉินและจัดให้ผู้ปุวยฉุกเฉินได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินตามล าดับความเร่งด่วน
ทางการแพทย์ฉุกเฉิน 

(๒) ผู้ปุวยฉุกเฉินต้องได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินจนเต็มขีดความสามารถของหน่วยปฏิบัติการหรือ
สถานพยาบาลนั้นก่อนการส่งต่อ เว้นแต่มีแพทย์ให้การรับรองว่าการส่งต่อผู้ปุวยฉุกเฉินจะเป็นประโยชน์ต่อการปูองกัน
การเสียชีวิตหรือการรุนแรงขึ้นของการเจ็บปุวยของผู้ปุวยฉุกเฉินนั้น 

(๓) 
ให้น าสิทธิการประกัน การขึ้นทะเบียนสถานพยาบาล หรือความสามารถในการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายของผู้ปุวยฉุกเฉิน
หรือเงื่อนไขใด ๆ มาเป็นเหตุปฏิเสธผู้ปุวยฉุกเฉินให้ไม่ได้รับการปฏิบัติการฉุกเฉินอย่างทันท่วงท ี

หน่วยปฏิบัติการหรือสถานพยาบาลต้องควบคุมและดูแลผู้ปฏิบัติการให้ด าเนินการปฏิบัติการฉุกเฉินเป็นไปตาม
หลักการตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา ๒๙ เพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินให้เป็นไปตามหลักการตามมาตรา ๒๘ กพฉ. มีอ านาจ
ประกาศก าหนดในเรื่อง ดังต่อไปนี ้

(๑) ประเภท ระดับ อ านาจหน้าที่ ขอบเขต ความรับผิดชอบ หรือข้อจ ากัดของผู้ปฏิบัติการหน่วยปฏิบัติการ 
และสถานพยาบาล 

(๒) หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาล 

(๓) มาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน 

(๔) หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการประสานงานและการรายงานของหน่วยปฏิบัติการและสถานพยาบาลใน
การปฏิบัติการฉุกเฉิน รวมทั้งความพร้อมเกี่ยวกับบุคลากร พาหนะ สถานที่ และอุปกรณ์ในการปฏิบัติการฉุกเฉินและ
การรับผู้ปุวยฉุกเฉิน 
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หน่วยปฏิบัติการซึ่งปฏิบัติการฉุกเฉินตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ. ก าหนดตามวรรค
หนึ่ง อาจได้รับการรับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือมีสิทธิได้รับการสนับสนุนด้านการเงินจากกองทุน 

ในกรณีที่หน่วยปฏิบัติการใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ กพฉ.ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
กพฉ. อาจสั่งไม่รับรองมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉินหรือสั่งจ ากัดสิทธิหรือขอบเขตความรับผิดชอบในการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินตาม (๑) หรือจะสั่งงดการสนับสนุนด้านการเงินด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่สถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข หรือมาตรฐานที่ กพฉ. ก าหนดตามวรรคหนึ่ง 
ให้ กพฉ. แจ้งให้หน่วยงานที่ควบคุมหรือก ากับสถานพยาบาลนั้นด าเนินการให้สถานพยาบาลดังกล่าวปฏิบัติให้
ถูกต้อง โดยถือเป็นเงื่อนไขในการประกอบกิจการสถานพยาบาล 

มาตรา ๓๐ ให้ กพฉ. ก ากับดูแลให้ผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ และสถานพยาบาลปฏิบัติการฉุกเฉินให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานที่ก าหนด 

การก ากับดูแลการปฏิบัติการของผู้ปฏิบัติการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กพฉ. ประกาศก าหนด เว้นแต่การ
ปฏิบัติการฉุกเฉินของผู้ปฏิบัติการที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพด้านการแพทย์และการสาธารณสุขก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนั้น 

มาตรา ๓๑ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ปฏิบัติการ หน่วยปฏิบัติการ หรือสถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และมาตรฐานการปฏิบัติการฉุกเฉิน ให้ กพฉ. ด าเนินการสอบสวนเพื่อพิจารณาก าหนด
มาตรการตามมาตรา ๓๒ 

ในการสอบสวนตามวรรคหนึ่ง ให้ กพฉ. มีอ านาจเรียกบุคคลใด ๆ มาให้ถ้อยค าหรือแจ้งให้บุคคลใด ๆ ส่ง
เอกสารหรือวัตถุที่จ าเป็นแก่การด าเนินการตามอ านาจและหน้าที่ 

มาตรา ๓๒ ในกรณีที่ผลการสอบสวนตามมาตรา ๓๑  ปรากฏว่า ผู้ปฏิบัติการ  หน่วยปฏิบัติการ หรือ
สถานพยาบาลใดไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ เง่ือนไข และมาตรฐานที่ก าหนดและการกระท าดังกล่าวเป็นความผิด
ตามกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง ให้ กพฉ.ด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
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หมวด ๕ 
โทษทางปกครอง 

มาตรา ๓๗ ผู้ใดฝ่าฝืนประกาศที่ กพฉ. ก าหนดตามมาตรา ๒๙ (๑) ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท 

มาตรา ๓๘ ผู้ใดใช้ระบบสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศที่จัดไว้ส าหรับการปฏิบัติการฉุกเฉินโดยประการที่
จะท าให้เกิดความเสียหายแก่การปฏิบัติการฉุกเฉิน ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าพันบาท 

มาตรา ๓๙ การก าหนดโทษปรับทางปกครองตามมาตรา ๓๗ และมาตรา ๓๘ ให้ กพฉ. ค านึงถึงความ
ร้ายแรงของพฤติการณ์แห่งการกระท า ความเสียหายที่เกิดจากการกระท านั้น ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตรา
ที่ กพฉ. ก าหนด 

มาตรา ๔๐ ผู้ใดใช้เข็มเชิดชูเกียรติ โดยไม่มีสิทธิหรือแสดงด้วยประการใด ๆ ว่าตนมีประกาศนียบัตรหรือ
เครื่องหมายวิทยฐานะโดยที่ตนไม่มีสิทธิ ต้องระวางโทษปรับทางปกครองไม่เกินห้าหมื่นบาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

หมายเหตุ  : ความผิดอื่นใดตามบทบัญญัติแห่งกฏหมายฉบับอื่นจากการกระท าดังกล่าวให้ต้องบังคับตามกฏหมาย        
ฉบับนั้นๆด้วย 
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           พระราชบัญญัติจราจรทางบก  พุทธศักราช   
พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.๒๕๒๒   ได้บัญญัติเกี่ยวกับการปฏิบัติของผู้ขับขี่รถฉุกเฉินไว้ ในมาตรา ๗๕  และ

บัญญัติหลักปฏิบัติของคนเดินเท้า ผู้ขับขี่ หรือผู้ขี่หรือควบคุมสัตว์ที่เห็นรถฉุกเฉินในขณะปฏิบัติหน้าที่ ใช้ไฟสัญญาณแสง
วับวาบ หรือได้ยินเสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนตามที่กฏหมายก าหนด ไว้ในมาตรา ๗๖ และบัญญัติ
อัตราโทษ ไว้ใน มาตรา ๑๔๘  ของ พ.ร.บ.จราจรทางบก ว่าผู้ใดฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗๖ ต้องระวางโทษปรับไม่
เกิน ห้าร้อยบาท เป็นต้น โดยการขออนุญาตต้องประกาศส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง ก าหนดหลักเกณฑ์การขอ
อนุญาตใช้ไฟสัญญาณวับวาบ และเสียงสัญญาณ อาศัยอ านาจตามความในข้อก าหนดส านักงานต ารวจแห่งชาติ เรื่อง 
ก าหนดเงื่อนไขในการใช้ไฟสัญญาณวับวาบ เสียงสัญญาณไซเรน หรือเสียงสัญญาณอย่างอ่ืนและเครื่องหมายแสดง
ลักษณะของรถฉุกเฉิน ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๖   โดยมีอัตราโทษที่เก่ียวข้องดังนี้   

ล าดับที่ ฐานความผิด มาตรา บทก าหนดโทษ 

  หมวด 2 การใช้ไฟหรือเสียงสัญญาณรถ     

1 ขับรถในทางไม่เปิดไฟหรือใช้แสงสว่างในเวลาที่มี
แสงสว่างไม่เพียงพอที่จะมองเห็นคนรถ หรือสิ่งกีด
ขวางในทางได้โดยชัดแจ้งภายในระยะ 150 เมตร 

ม.11 ม.148 ปรับไม่เกิน 500 บาท 
(ปณ.200 บาท) 

2 ใช้เสียงแตรส าหรับรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ 
ไม่ได้ยินภายในระยะต่ ากว่า 60 เมตร 

ม.12 (1) ม.147 ปรับไม่เกิน 200 บาท 
(ปณ.100 บาท) 

3 ใช้เสียงระฆังส าหรับรถม้า ไม่ได้ยินภายในระยะต่ า
กว่า 30 เมตร 

ม.12(2) ม.147 ปรับไม่เกิน 200 บาท 
(ปณ.100 บาท) 

4 ใช้เสียงกระดิ่งส าหรับรถจักรยานไม่ให้ได้ยินภายใน
ระยะต่ ากว่า 30 เมตร 

ม.12(3) ม.147 ปรับไม่เกิน 200 บาท 
(ปณ.100 บาท) 

5 ขับรถในทางเดินรถ ใช้ไฟสัญญาณแสงวับวาบโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ม.13 
วรรคหนึ่ง 

ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
(ปณ.300 บาท) 

6 ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณไซเรนโดย
ไม่ได้รับอนุญาต 

ม.13 
วรรคหนึ่ง 

ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
(ปณ.300 บาท) 

7 ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณที่เป็นเสียง
นกหวีด โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ม.13 
วรรคหนึ่ง 

ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
(ปณ.300 บาท) 

8 ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณที่เป็นเสียง
แตกพร่า  โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ม.13 
วรรคหนึ่ง 

ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
(ปณ.300 บาท) 

9 ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณที่เป็นเสียง
หลายเสียง โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ม.13 
วรรคหนึ่ง 

ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
(ปณ.300 บาท) 

10 ขับรถในทางเดินรถ ใช้เสียงสัญญาณที่มีเสียงดัง
เกินควร โดยไม่ได้รับอนุญาต 

ม.13 
วรรคหนึ่ง 

ม.152 ปรับไม่เกิน 1,000 บาท 
(ปณ.300 บาท) 

  ๒๕๒๒







   

 








 













  





  





  





   
 





 


 




 





