
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
อุปกรณเครื่องชวยความพิการ หมวดอุปกรณชวยการเดิน จํานวน 3 รายการ 

สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูสมรรถภาพทางการแพทยแหงชาติ 
วันท่ี 11 มีนาคม 2563 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
รายการที่ 1
1. ความตองการ              

  เครื่องชวยเดินแบบประคองท้ังตัวมี 4 ลอสามารถปรับได (Adjustable walking frame) 

เครื่องชวยเดินแบบประคองท้ังตัวมี 4 ลอสามารถปรับได (Adjustable walking frame) 
2. วัตถุประสงคในการใชงาน      

เพ่ือใหคนพิการใชสําหรับชวยในการเดิน 
3. คุณสมบัติท่ัวไป                  

เปนอุปกรณชวยเดินแบบ 4 ขา โครงทําจากสแตนเลส หรืออลูมิเนียมมีความแข็งแรงสามารถพับไดเพ่ือความสะดวก
ในการขนยาย 
4. คุณลักษณะเฉพาะ 

4.1   โครงสรางหลักทําจากสแตนเลส ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 22 มิลลิเมตร และความหนาของทอสแตน
เลสไมนอยกวา 1.2 มิลลิเมตร หรืออลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 25 มิลลิเมตร (1 นิ้ว)     
และความหนาของทออลูมิเนียมไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 

4.2   สามารถปรับความสูงของท่ีวางแขนไดไมนอยกวา 5 ระดับ ปรับต่ําสุดไดไมเกิน 90 เซนติเมตร และปรับ สูงสุด
ไดไมนอยกวา 120  เซนติเมตร (วัดจากพ้ืนถึงขอบบนสุดของท่ีวางแขนดานหนา) 

4.3    ความกวางของชองเดินไมนอยกวา 30 เซนติเมตร (วัดจากขอบดานในสุดของท่ีวางแขนท้ัง 2 ขาง) สามารถ
ปรับความกวางเพ่ิมไดไมนอยกวา 10 เซนติเมตร 

4.4   มีลอไมนอยกวา 4 ลอ ขนาดเสนผาศูนยกลางไมนอยกวา 4 นิ้ว ลอหมุนไดรอบตั ว 360 องศา และสามารถ
ล็อคลอไดไมนอยกวา 2 ลอ 

4.5   มีดามจับ 2 ขาง อยูดานหนาพรอมเบรคมือ 
4.6    สามารถพับไดเพ่ือความสะดวกในการขนยาย 

รายการที่ 2
1. ความตองการ      

  ไมค้ํายันระดับแขนสําหรับเด็ก  

ไมคํ้ายันระดับแขนสําหรับเด็ก  
2. วัตถุประสงคในการใชงาน    

 เพ่ือชวยการเดินสําหรับผูท่ีมีปญหาในการลงน้ําหนักท่ีขา  
3. คุณสมบัติท่ัวไป       

โครงสรางหลักทําจากทออลูมิเนียม มีท่ีประคองแขนทําจากพลาสติกแข็งและมือจับทําจากพลาสติก 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.1   โครงทําจากอลูมิเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอแกนหลักไมนอยกวา 17 มิลลิเมตร และความหนาของทอ
ไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 

4.2   แกนไมคํ้ายันมีปุมปรับระดับไดไมนอยกวา 5 ระดับ ระดับละ 1 นิ้ว 
4.3   ความสูงของไมคํ้ายัน วัดจากพ้ืนถึงกลางของมือจับไมนอยกวา 55 เซนติเมตร 
4.4   ระยะประคองแขนปรับไดอยางนอย 3 ระดับ วัดจากขอบบนของดามถึงขอบบนของท่ีประคองแขนไมนอยกวา 

20 เซนติเมตร  
4.5 ดามจับทําจากพลาสติกแข็งและมีรองสําหรับมือจับเพ่ือกันลื่น 
4.6  ท่ีประคองแขนทําจากพลาสติกแข็งขอบไมคม 
4.7 ปลายไมเทาหุมดวยจุกยาง เพ่ือปองกันการลื่นไหล และมีแหวนรองปลายทอ เพ่ือปองกันการชํารุดของลูกยาง 

รายการท่ี 3...   
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รายการที่ 3
1. ความตองการ      

  ไมค้ํายันระดับแขนสําหรับผูใหญ  

ไมคํ้ายันระดับแขนสําหรับใหญ  
2. วัตถุประสงคในการใชงาน    

 เพ่ือชวยการเดินสําหรับผูท่ีมีปญหาในการลงน้ําหนักท่ีขา 
3. คุณสมบัติท่ัวไป       

โครงสรางหลักทําจากทออลูมิเนียม มีท่ีประคองแขนทําจากพลาสติกแข็งและมือจับทําจากพลาสติก 
4. คุณสมบัติทางเทคนิค 

4.1   โครงทําจากอลูมเนียม ขนาดเสนผาศูนยกลางของทอแกนหลักไมนอยกวา 20 มิลลิเมตร และความหนาของทอ
ไมนอยกวา 2 มิลลิเมตร 

4.2   แกนไมคํ้ายันมีปุมปรับระดับไดไมนอยกวา 10 ระดับ ระดับละ 1 นิ้ว 
4.3   ความสูงของไมคํ้ายัน วัดจากพ้ืนถึงกลางของมือจับไมนอยกวา 65 เซนติเมตร 
4.4   ระยะประคองแขนวัดจากขอบบนของดามจับถึงขอบบนของที่ประคองแขนไมนอยกวา 20 เซนติเมตร  
4.5 ดามจับทําจากพลาสติกแข็งและมีรองสําหรับมือจับเพ่ือกันลื่น 
4.6  ท่ีประคองแขนทําจากพลาสติกแข็งขอบไมคม 
4.7 ปลายไมเทาหุมดวยจุกยาง เพ่ือปองกันการลื่นไหล และมีแหวนรองปลายทอ เพ่ือปองกันการชํารุดของลูกยาง 

เกณฑการพิจารณา สถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ จะพิจารณาตัดสิน โดยใชหลักเกณฑราคา  
5. เงื่อนไขเฉพาะ  

5.1   เปนของใหมไมเคยใชงานมากอน 
5.2   รับประกันคุณภาพในการใชงานปกติและซอมใหโดยไมคิดคาวัสดุและคาบริการ 1 ป 
5.3   ผูเสนอราคาจะตองสงตัวอยาง จํานวน 1 อัน ไมเกิน 1 วันทําการ หลังการยื่นขอเสนอ เพ่ือใชประกอบการ

พิจารณา คณะกรรมการจะพิจารณาตัวอยางท่ีตรงกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะท่ีทางสถาบันฯ กําหนด
เทานั้น 

5.4   ผูเสนอราคาจะตองมีหนังสือรับรองการขาย (Certificate of Free Sale) ท่ีผานการรับรองโดยสํานักงาน
คณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ยื่นมาในวันยื่นขอเสนอ 

5.5   กรณีท่ีเปนสินคานําเขาจากตางประเทศจะตองมี Catalog ตัวจริงจากบริษัทแม หรือบริษัทผูผลิต มายื่นไมเกิน 
1 วันทําการพรอมสงตัวอยาง 

5.6   ในวนัพิจารณาผลฯ คณะกรรมการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบของตัวอยางโดยละเอียดทุกรายการโดยท่ี
บริษัทไมสามารถเรียกรองคาเสียหายใดๆ 

5.7   กรณีท่ีเปนสินคานําเขาจากตางประเทศ ในการสงสินคา จะตองมีใบขนสงสินคาขาเขาพรอมแนบแบบแสดง
รายการภาษีศุลกากร และใบสงสินคาจากบริษัทตางประเทศ (Invoice) และ/หรือใบตราสงสินคาทางเครื่องบิน 
(Air Way Bill) และ/หรือ ใบตราสงสินคาทางเรือ (Bill of Lading)  

 
5.8  ในวนัท่ี... 
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5.8   ในวันท่ีสงมอบของตองมีคูมือการใชงานและการดูแลรักษาอุปกรณฉบับภาษาไทย จํานวน 1 ฉบับ  
๕.๙    มีขอความเปนตัวอักษร “สธ” พรอมหมายเลขเรียงลําดับดวยป พ.ศ. ท่ีซ้ือ ขนาดไมนอยกวา 1 เซนติเมตร   

ในตําแหนงท่ีเห็นชัดเจนตามท่ีทางสถาบันฯ กําหนด 
5.10  ผูขายจะตองสงมอบอุปกรณไปยังสถาบันสิรินธรเพ่ือการฟนฟูฯ และหนวยบริการยอย 5 ภูมิภาค  

ตามท่ีสถาบันฯกําหนด 
 
  


