ที่ สค ๐๐๓๒/ว๓๕๕๗

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม สค ๗๔๐๐๐
๒๓

เรื่อง

กันยายน ๒๕๕๖

ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน ขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖
๒. มาตรฐานพาหนะใช้เพื่อการลาเลียงหรือขนส่ง
๓. สาเนาตัวอย่างการตรวจรถฯ

จานวน ๑
จานวน ๑
จานวน ๑ ชุด

ชุด
ชุด

ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด สมุทรสาคร จึงขอความร่ว มมือในการตรวจรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานพาหนะใช้เพื่อลาเลียงหรือขนส่ง โดยมีกาหนดประเภทรถปฏิบัติการฉุกเฉิน
(เฉพาะพาหนะ) ๔ ระดับ ดังนี้
๑. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
๒. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
๓. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS)
๔. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
โดยได้ประมาณการรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน ซึ่งจะ
ดาเนินการตรวจฯ ในระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๕๖ ณ สานักงานขนส่งจังหวัดสมุทรสาคร ตามวัน
และเวลาราชการ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เมื่อได้ดาเนินการตรวจรถฯ เรียบร้อยแล้ว ขอให้ส่งคืน
เอกสารการตรวจรถ ให้เจ้าของรถหรือผู้รับมอบอานาจ เพื่อนาหลักฐานมาตรวจอุปกรณ์ฯ ต่อไป (ดังตัวอย่าง
การตรวจรถฯ ที่ส่งมาด้วย ๓)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายควบคุมโรค
โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘ ต่อ ๑๑๙
โทรสาร ๐ ๓๔๘๔ ๐๕๑๓
ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

ที่ สค ๐๐๓๒/ว๓๕๕๘

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม สค ๗๔๐๐๐
๒๓

เรื่อง

กันยายน ๒๕๕๖

ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน หัวหน้าสานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖
๒. มาตรฐานพาหนะใช้เพื่อการลาเลียงหรือขนส่ง
๓. สาเนาตัวอย่างการตรวจรถฯ

จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด

ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจรั บรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือ ท่าน หรือ ผู้แทน เข้า
ร่ ว มดาเนิ น การตรวจรถปฏิบั ติการฉุกเฉิน ตามหลั กเกณฑ์ มาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (Equipment)
ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัด
สมุทรสาคร ทั้งนี้ได้ประมาณการรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายควบคุมโรค
โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘ ต่อ ๑๑๙
โทรสาร ๐ ๓๔๘๔ ๐๕๑๓
ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

ที่ สค ๐๐๓๒/ว๓๕๕๙

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม สค ๗๔๐๐๐
๒๓

เรื่อง

กันยายน ๒๕๕๖

ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน ผู้บังคับการตารวจภูธรจังหวัดสมุทรสาคร
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖
๒. มาตรฐานพาหนะใช้เพื่อการลาเลียงหรือขนส่ง
๓. สาเนาตัวอย่างการตรวจรถฯ

จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด

ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็น รถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือ ท่าน หรือ ผู้แทน
เข้าร่วมดาเนินการตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ (สัญญาณไฟวับวาบแสงแดงน้าเงิน , เสียงสัญญาณไซเรน) ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น.
ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้ประมาณการรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจ
รับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายควบคุมโรค
โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘ ต่อ ๑๑๙
โทรสาร ๐ ๓๔๘๔ ๐๕๑๓
ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

ที่ สค ๐๐๓๒/ว๓๕๖๐

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม สค ๗๔๐๐๐
๒๓

เรื่อง

กันยายน ๒๕๕๖

ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖
๒. มาตรฐานพาหนะใช้เพื่อการลาเลียงหรือขนส่ง
๓. สาเนาตัวอย่างการตรวจรถฯ

จานวน
จานวน
จานวน

๑
๑
๑

ชุด
ชุด
ชุด

ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือ ท่าน หรือ ผู้แทน
เข้าร่วมดาเนินการตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้
ประมาณการรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายควบคุมโรค
โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘ ต่อ ๑๑๙
โทรสาร ๐ ๓๔๘๔ ๐๕๑๓
ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

ที่ สค ๐๐๓๒/ว๒๖๒๗

สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
ถนนสมุทรสาคร-โคกขาม สค ๗๔๐๐๐
๒๓

เรื่อง

กันยายน ๒๕๕๖

ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร

เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาล ๗ แห่ง
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สาเนาคาสั่งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖
๒. มาตรฐานพาหนะใช้เพื่อการลาเลียงหรือขนส่ง
๓. สาเนาตัวอย่างการตรวจรถฯ

จานวน ๑
จานวน ๑
จานวน ๑

ชุด
ชุด
ชุด

ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้ แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือ ท่าน หรือ ผู้แทน
เข้าร่วมดาเนินการตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้
ประมาณการรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน รายละเอียดตามสิ่ง
ที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

ฝ่ายควบคุมโรค
โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘ ต่อ ๑๑๙
โทรสาร ๐ ๓๔๘๔ ๐๕๑๓
ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายควบคุมโรค โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘
ที่ สค ๐๐๓๒/ว๓๕๕๕
วันที่
๒๓ กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลสมุทรสาคร
ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ ส านั ก งานสาธารณสุ ขจั งหวัด สมุทรสาคร จึงขอความร่ว มมือในการตรวจรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานอุปกรณ์ทางการแพทย์ (Medical Equipment) โดยได้กาหนดประเภทรถ
ปฏิบัติการฉุกเฉินจานวน ๔ ระดับ ดังนี้
๑. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR)
๒. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับต้น (BLS)
๓. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับกลาง (ILS)
๔. รถปฏิบัติการฉุกเฉินสาหรับชุดปฏิบัติการฉุกเฉินระดับสูง (ALS)
และได้ป ระมาณการรถปฏิบั ติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน ซึ่งจะ
ดาเนินการตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้น ทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร ในระหว่างวันที่
๘ – ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร
รายละเอียดตามสิ่งที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ฝ่ายควบคุมโรค โทร. ๐ ๓๔๘๗ ๑๒๗๖-๘
ที่ สค ๐๐๓๒/ว๓๕๕๖
วันที่ ๒๓
กันยายน ๒๕๕๖
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจรับรองมาตรฐานรถปฏิบัติการฉุกเฉินจังหวัดสมุทรสาคร
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลกระทุ่มแบน
ตามส าเนาคาสั่ งจังหวัดสมุทรสาคร ที่ ๒๔๕๕ /๒๕๕๖ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๖
จังหวัดสมุทรสาคร ได้แต่งตั้งคณะทางานตรวจรับรองมาตรฐานและขึ้นทะเบียนเป็นรถปฏิบัติการฉุกเฉินใน
ระบบการแพทย์ ฉุกเฉินจั งหวัดสมุทรสาคร เพื่อดาเนินการตามบทบาทหน้าที่ และเพื่อให้ การดาเนินงาน
การแพทย์ฉุกเฉินเป็นไปตามมาตรฐานและหลักเกณฑ์เกี่ยวกับระบบการแพทย์ฉุกเฉิน (ฉบับที่ ๑) คณะทางานฯ
จึงได้กาหนดให้มีการตรวจรับรองฯเป็นประจาทุกปี โดยเริ่มดาเนินการในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เป็นปีแรกนั้น
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร จึงขอความร่วมมือ ท่าน หรือ ผู้แทน
เข้าร่วมดาเนินการตรวจรถปฏิบัติการฉุกเฉิน ตามมาตรฐานด้านเครื่องมืออุปกรณ์ ในระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐
พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. – ๑๖.๓๐ น. ณ สานักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ทั้งนี้ได้
ประมาณการรถปฏิบัติการฉุกเฉินที่จะเข้ารับการตรวจรับรองฯ ครั้งนี้ มีจานวน ๑๕๐ คัน รายละเอียดตามสิ่ง
ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อพิจารณา

ผู้รับผิดชอบ : จิตติมา จิระชีวี (๐๘ ๖๗๖๗ ๘๗๑๐)

